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Neišdildoma diena
Ir žmogaus, ir tautos gyvenime yra neišdildomų die

nų, reiškiančių tam tikrą esminį laimėjimą. Jei paskiro 
žmogaus gyvenime mokslų baigimo pažymėjimas reiškia 
ilgo darbo bei pastangų laimėjimą, tai tautos gyvenime 
panašus laimėjimas yra spaudos laisvės atgavimas ir 
valstybinės nepriklausomybės iškovojimas. Vasario še
šioliktoji ir yra toji diena, kuri išreiškia ilgos ir sunkios 
lietuvių tautos kovos laimėjimą. Į tą vieną dieną tarytum 
susitelkia šimtmetinės pastangos, kančios, kovos, pra
eities žygiai, troškimai, dejonės, viltys ir sušvinta bend
ru laimėjimu — laisvės bei nepriklausomybės šviesa. 
Dėl to Vasario šešioliktoji nejučiomis veda mus prie pa
minklų, kalbančių apie praeities kovas, veda j laukus, 
kuriuose liejosi laisvės trokštantis kraujas, veda j sosti
nę Vilnių, kur buvo paskelbta atgimstanti nepriklauso
ma ir laisva Lietuva. Per Vasario šešioliktąją kasmet 
prabyla į mus šimtmečiai, kuriuose glūdi mūsų tautos 
ir valstybės šaknys. Jie primena mums, kad laisvės lai
mėjimas Lietuvai, sušvitęs per du dešimtmečius, nenu
krito staiga iš dangaus, bet buvo brandinamas kelių gene
racijų kaip dešimtmečių ir šimtmečių žiedas.

DEJA, ilgai brandintas Vasario šešioliktosios žie
das, vešliai išsiskleidęs nepriklausomoje Lietu
voje, buvo pakirstas brutalios jėgos. Vėl prasi
dėjo tautos kančios ir kovos už naują Vasario šešioliktą

ją. Jau penktas dešimtmetis, bet kovų galo nematyti. Tie
sa, tos kovos šiuo metu nėra tokios kruvinos, kaip kūrėjų- 
savanorių ir partizanų dienomis, tačiau jos tebeina įvai
riomis formomis. Daugybė lietuvių kovotojų tebėra so
vietiniuose kalėjimuose, sibiriniuose lageriuose, toli
mo Sibiro tremtyje. Daugybė jų aukojasi pavergtoje Lie
tuvoje, kad tauta neprarastų atsparumo, kad nebūtų su
naikinta iš vidaus, kad nepaskęstų alkoholizme, kad ne
pradėtų tarnauti pavergėjui ir neprisidėtų prie savo tau
tos naikinimo. Toji kova yra labai tyli, bet veiksminga. 
Per pogrindžio spaudą tyliais žingsniąis ji pasiekia tarp
tautinius plotus, kur su vergija kovoja žymiai didesnės 
jėgos. Tyliosios dabarties kovos frontas prasideda šei
mose, ten formuojasi, plečiasi į jaunimą, į visuomenės 
sluoksnius ir apima visą tautą. Tos kovos ginklai yra ne
apčiuopiami, vidiniai, moraliniai, statantys tokią tvir
tovę, kurios negali'sugriauti nei propagandiniai, nei fi
ziniai ginklai. Tai dabartinės kovos stiprybė, išaugusi 
sovietinėje priespaudoje.

KAIP kiekvienai, taip ir dabarties mūsų tautos ko
vai yra būtina laimėjimo perspektyva. Niekas taip 
nesilpnina kovos, kaip beviltiškumas. Didžiausia 
ilgos kovos grėsmė yra laimėjimo perspektyvos neteki

mas. Tokia grėsmė yra reali ir mūsų kovoje. Esame liu
dininkai jau penkto dešimtmečio, kuriame mūsų tautos 
vergija ne tik nesilpnėja, bet dargi stiprėja. Lietuvos 
rusinimas, kolonizavimas plečiamas. Tikinčiųjų ir visų 
kitų priespauda nemažėja. Kovotojų suėmimai gausėja. 
Taip, tai grėsmingi siaučiančios vergijos ženklai, bet 
jie negali būti amžini. Krinta vienas kovotojas po kito, 
bet tauta nežūsta. Tie mirštantys bei kenčiantys kovoto
jai yra tarytum grūdai, krintantys į tautos dirvą, kurioje 
sudygsta ir grįžta kovon naujais veidais. Jie yra pagrin
dinė tautos atspara, atlaikanti vergijos priespaudą, ir 
kartu laimėjimo viltis. Tokių kovotojų dėka tauta yra pa
jėgi atlaikyti ilgą priespaudą ir nenustoti vilties. Dabar
tinis pasaulio žemėlapis nėra amžinas. Jis keičiasi ir su 
karais, ir be karų. Laisvės pavasariai ateina tautom įvai
riais keliais. Jie ateis ir Lietuvai, nes vergija tėra laikina 
viešpatavimo forma, įvesta iškilusių tironų. Jų galybė 
yra praeinamo pobūdžio siautėjimas, po kurio ateina 
kiekvienai tautai Vasario šešioliktoji.

Pasaulio įvykiai
SPAUDOJE PLAČIAI NUSKAMBĖJO JALTOS KONFERENCI
JOS 40 METŲ sukaktis, kai 1945 m. vasario 4-11 d.d. baigiamos 
išlaisvinti Europos ateitį svarstė trys didieji vadai - F. D. Roo- 
seveltas, W. Churchillis ir J. Stalinas. Pagrindinis dėmesys tada 
teko Lenkijai, kuri jau buvo Sovietų Sąjungos kontrolėje. J. Sta
linas sutiko leisti laisvus rinkimus, kuriuose dalyvautų visos 
partijos, net ir Britanijoje sudarytos vyriausybės atstovai. Pa
našiai turėjo būti pasielgta ir kitose išlaisvintose šalyse. Deja, 
tie pažadai liko netesėti. Lenkijos vyriausybę sudarė Maskvos 
remiamas vadinamasis Liublino komitetas, vadovaujamas B. 
Bieruto. Panašiai buvo pasielgta ir Rumunijoje, kur karalius 
Michaelis jau buvo sudaręs vyriausybę. Su ja susidorojo iš

Tauta nežuvo, nes kovojo
Pogrindžio “Aušros” žodis Vasario šešioliktajai

Vėl minime Vasario 16-ąją 
— Lietuvos išsivadavimo ir at
gimimo dieną. Šios šviesios 
Laisvės dienos akivaizdoje, 
atrodo, dar tamsesnės, skaus
mingesnės tampa mūsų vergi
jos dienos, iš kurių jau susi
darė daugiau nei keturi de
šimtmečiai ...

Kas gali suskaičiuoti, kiek 
per praėjusius vergijos metus 
iškentėta kalėjimuose, lage
riuose ir tremtyje? Kas gali 
aprėpti darbininkų, kolūkie
čių, inteligentijos išnaudoji
mą, dvasines skriaudas, doro
vinį nuskurdinimą ir suluoši
nimą, kiekviename žingsnyje 
moralinę ir fizinę prievartą, 
beteisiškumą, netvarką, kai 
tik susiduriame su buka, biu
rokratiška ir demagogiška oku
panto administracine mašina?! 
Kas gali išsakyti, aprašyti vi
sų kovojusių ir kovojančių var
gus, aukas, riziką?

Vasario 16-oji mūsų krašte, 
tai ne iškilmingas laisvos Lie
tuvos sukaktuvių paminėjimas. 
Tai — paslapčiomis suorgani
zuotos moksleivių, studentų 
sueigos, atviresni, drąsesni 
tiesos žodžiai, ugdantys susi

pratimą, sąmoningumą, atspa
rumą ir šviesesnių laikų vil
tį, uždegantys kovai už didžiuo
sius tautos idealus.

Vasario 16-oji — tai ir iškel
ta trispalvė nepriklausomos 
Lietuvos vėliava, sukaktuvi
niai straipsniai pogrindžio 
spaudoje, ir itin dėmesingas 
užsienio radijo laidų klausy
mas,' ir nuoširdi tikinčiųjų 
malda už pavergtą Tėvynę . .. 
Visa tai — ir daug, ir mažai...

Svarbiausia — 16-osios pro
ga patikriname savo laikyse
ną užsitęsusios vergijos sąly
gomis, tautiečių nuotaikas, 
moralinį stovį. Ta proga turi
me aiškiau pamatyti pavojus, 
kurie labiausiai mums gresia 
ir svarbiausius uždavinius, 
kurie visų pirma yra spręstini.

Svarbiausia — tautos dvasi
nė stiprybė, vieningumas, ryž
tingas “Ne!” alkoholiui, doro
viniam palaidumui.

Mūsų jėga — vienybė. Todėl 
negalima palikti vienišų, ku
rie persekiojami Saugumo, ku
rie šantažuojami, bauginami 
ir terorizuojami. Jei jiems ne
padėsime, neparodysime soli
darumo, patarnausime mūsų

“Lietuviškas dar teka kraujas / Širdy motulės Lietuvos, / Ir šaukia mus rytojus naujas // dieną 
darbo ir kovos ” (Bernardas Brazdžionis) iliustracija daU. Sauliaus jaškaus

pavergėjams: tai juos skatins 
dar didesnėm represijom.

Praėjusiais metais buvo pa
rodytas ypač didelis solidaru
mas suimtiem ir nuteistiem 
kunigam — Alf. Svarinskui ir 
S. Tamkevičiui. Už juos pasi
sakė kunigai, kuriems rūpi ne 
tik sava parapija, bet ir kitų 
likimas. Juos užtarė daugelis 
tikinčiųjų Lietuvoje, net už
sienyje. Kun. Alf. Svarinską 
sveikino ir stiprino kardino
las Slypyj, V. Vokietijos vys
kupai, kai kurių šalių parla
mentarai, daugybė organizaci
jų, draugijų, pavienių asme
nų, kurie siuntė specialius 

atvirukus ir laiškus, reikalau
dami paleisti suimtus kunigus. 
Be to, už abu represuotus ku
nigus buvo surinkta daugiau 
kaip 100.000 tikinčiųjų para
šų. Šitaip turime padėti kiek
vienam kovotojui, pakliuvu
siam nelaimėn. Dažnai jiems 
reikalinga ne tik moralinė, 
bet ir materialinė mūsų pa
rama. Jokiu būdu negalima be
atodairiškai vienas kitą kri
tikuoti, koneveikti, lengva
būdiškai patikėti Saugumo 
leidžiamom “antim”, žeminan- 
čiom geriausius tautos sūnus 
ir dukras.

Tiek Lietuvoje, tiek ir už

sienyje labai svarbu rūpintis 
jaunimu. Tik šeimoje galima 
padėti tvirtus pagrindus au
gančiam vaikui, bręstančiam 
jaunuoliui. Kiekviena šeima 
turi būti savotiška tvirtovė. 
Tegul čia vyrauja sveika lie- 
tuviška-krikščioniška dvasia, 
nepažeista ateizmo ir amora
lumo. Tegul kiekviena šeima 
puoselėja tautinės vienybės, 
Tėvynės meilės ir laisvės dva
sią. Jei tautiniu sąmoningu
mu ir krikščioniška dora ne
švies vaikams jų tėvai, jie ne
išaugs tikintys ir atsparūs blo
giui, jie nepasitarnaus Tėvy-

(Nukelta į 3-čią psl.)

Maskvos nusiųstas užsienio 
reikalų ministerio pavaduo
tojas A. Višinskis, pareikala
vęs, kad ji būtų atleista. Ka
raliui Michaeliui jis netgi ne
leido pasitarti su partijų va
dais. Sostinės gatvėse pasi
rodė sovietų tankai ir ka
riuomenės daliniai. 1945 m. 
kovo 2 d. buvo paskelbta So
vietų Sąjungos kontroliuo
jama vyriausybė. Taip buvo 
pasielgta ir kitose valstybė
se, kurias užėmė Sovietų Są
junga. Jaltos konferencija bai
gėsi didžiuoju Europos pada
linimu. Prez. F. D. Roosevel- 
tas, tikėjęsis priversti Stali
ną laikytis susitarimų, mirė 
balandžio 12 d. Liepos pabai
goje iš politikos buvo išjung
tas ir komunizmą geriau paži
nęs Britanijos ministeris pirm. 
W. Churchillis, pralaimėjęs 
rinkimus darbiečiams. Iš tri
jų didžiųjų liko tik vienas J. 
Stalinas, pilnai įgyvendinęs 
savo planus, pakeitęs R. Eu
ropos žemėlapį. Sovietų Są
junga pasilikome tik 1940 m. 
okupuotas Baltijos respubli
kas, bet dar prisijungė ir 
305.000 kvadratinių kilometrų 
Vokietijos, Lenkijos, Čekoslo
vakijos, Rumunijos žemių.

Užmiršta vyriausybė
Šiandien nedaug kas teži

no, kad Londone vis dar veikia 
egzilinė laisvosios Lenkijos 
vyriausybė. Jai pradžią davė 
prez. W. Raskiewiciaus su mi- 
nisteriais pabėgimas Pary
žiun, kai Lenkiją 1939 m. rude
nį dalijosi A. Hitleris ir J. Sta
linas. Iš Paryžiaus teko persi
kelti Londonan, kur ją sutiko 
ir oficilia Lenkijos vyriausy
be pripažino karalius Jurgis 
VI. Kai pokaryje įsigalėjo ko
munistinė vyriausybė Lenkijo
je, ji susilaukė oficialaus Va
karų sąjungininkų pripažini
mo. Egzilinė vyriausybė tapo 
tik nemaloniu praeities atspin
džiu. 1935 m. Lenkijos konsti
tucija karo laikotarpyje lei
džia prezidentui pasirinkti sa
vo įpėdinį. Buvo padaryta išva
da, kad nuolatinės įtampos 
tarp Varšuvos sąjungos ir At
lanto sąjungos negalima lai
kyti tikra taika. Prez. W. Ras- 
kievvičius savo įpėdiniu pasi
rinko Lenkijos ambasadorių 
Londone E. Račynskį, kuris da
bar jau yra 93 metų amžiaus. 
Jis taip pat turi savo įpėdinį, 
kurio pavardė neskelbiama. 
Aštuonių ministerių kabine
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Istoriko žvilgsnis į prelato Jatulio paruoštą veikalą

tui vadovauja premjeras K. 
Sabbatas, 71 metų amžiaus ka
ro veteranas. Ministerius ren
ka lenkų organizacijos Brita
nijoje, Kanadoje, JAV ir Aust
ralijoje. Kandidatais betgi ga
li būti tik Britanijoje gyvenan
tys lenkai. Metinis egzilinės 
vyriausybės biudžetas — auko
mis sutelkta $125.000 suma. 
Kitas slaptas fondas yra naudo
jamas remti disidentams Len
kijoje. Premjeras K. Sabbatas 
turi įmonę, gaminančią mieg
maišius. Vyriausybės tęstinu
mą tikimasi užtikrinti jaunais 
ateiviais iš komunistinės Len
kijos.

Laisvės kovotojai
Prez. R. Reaganas jungtinia

me JAV kongreso posėdyje įsi
pareigojo remti laisvės kovo
tojus, nes tokia parama yra ge
riausia savigyna. Laisvė, pa
keičianti diktatūrą, yra vie
nintelis tikras kelias į taiką 
ir į žmonijos laimę. Pasak prez. 
R. Reagano, negalima atsisaky
ti pasitikėjimo tais, kurie ri
zikuoja savo gyvybėm visuose 
žemynuose, pradedant Afga
nistanu ir baigiant Nikaragva, 
kovodami su Maskvos remia
ma agresija, žmogaus teisių 
pažeidimu. Jiems turi būti tei
kiama Amerikos parama, nes 
ji moraliai yra teisėta, nepa
žeidžiant! tarptautinių nuo
statų, pripažįstama Jungti
nių tautų ir Amerikos valsty
bių organizacijos. Šiuos karin
gus žodžius prez. R. Reaganas 
tarė švęsdamas 74-jį savo gim
tadienį.

Teismo rezultatai
Torunėje pasibaigė ketu

rių žudikų byla. Po 25 metus 
kalėjimo gavo kun. J. Popie- 
liuškos nužudymui vadovavęs 
kpt. G. Piotrowskis ir nužu
dymą organizavęs pik. A. Piet- 
ruška. Ltn. L. Pekala susilau
kė 15 metų, ltn. W. Chmielews
kis — 14. Kaltintojas kpt. G. 
Piotrowskiui reikalavo mirties 
bausmės. Sovietų spauda pra
nešė teismo užbaigą, bet nu
tylėjo, kad nuteistieji yra sau
gumiečiai karininkai, juos pa
vadindama tik Lenkijos pilie
čiais. Spaudos komentaruose 
buvo mesta kaltinimų Katali
kų Bendrijai Lenkijoje, ją pa
vadinant socialistinės valsty
bės priešu. Esą nuteistieji tik 
bandė sustabdyti kun. J. Popie- 
liuškos veiksmus, žalingus 
valstybei.
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® RELIGINIAME GY/EMME
Kardinolas Julijans Vaivods, 

89 m. amžiaus, Rygos ir Liepo
jos vyskupijų valdytojas, buvo 
apdovanotas Sovietų Sąjungos 
ordinu už “aktyvų dalyvavimą 
taikos sąjūdyje ir rėmimą savo 
vadovaujamoje Bendrijoje tai
kios laikysenos sovietų valsty
bės atžvilgiu”. Naujasis Vatika
no spaudos vadovas dr. Joaquin 
Navarro-Valls atsisakė tuo rei
kalu komentuoti, o kitas Vati
kano šaltinis nurodė, kad nepai
sant šių kardinolo “nuopelnų” ir 
jo nuolatinio asmeniško prašy
mo, jau dveji metai sovietų val
džia jam neleidžia įvairiais svar
biais reikalais nuvykti Romon. 
Tai ypač buvę ryšku, kai jis ne
buvo išleistas 1983 m. dalyvau
ti pasaulio vyskupų sinode Ro
moje.

Vokiečių seselė Michaela, gy
venanti V. Vokietijoje, sukūrė 
naujo pobūdžio Kryžiaus kelius 
su dviem skaitovais, klausimais, 
giesmėmis, trumpomis meditaci
jomis, viską telkiant apie per
sekiojamus lietuvius už tikėji
mą. Meditacijai yra pateiktos 
ištraukos iš persekiojamų lietu
vių laiškų — kun. A. Svarinsko, 
N. Sadūnaitės, J. Sadūno, J. Sas
nausko, kun. S. Tamkevičiaus, 
B. Gajausko, V. Petkaus, A. Ter
lecko, J. Bieliauskienės. Prie 
tekstų pridėtos ir persekioja
mųjų nuotraukos. Tekstas para
šytas vokiečių kalba ir pritai
kytas vokiečių visuomenei. Vie
na rankraščio kopija yra “TŽ” 
redakcijoje.

Dienraštis “Frankfurter All- 
geiheine Zeitung” 1984. XI. 27 ir 
1984. XII. 5 išspausdino plačias 
informacijas apie paskyrimą 
naujo vyskupo Lietuvoje — J. 
Preikšo ir pakėlimą į arkivys
kupus L. Povilonio. Ta proga 
dienraštis pateikė pluoštą ži
nių apie dabartinę religijos 
būklę Lietuvoje. Baigdamas 
savo straipsnį “Katalikiška so
vietų respublika” autorius Jo
hann Georg Reissmueller sako: 
“Pareiškime apie vadinamąją 
išlaisvinimo teologiją, kurį Va
tikanas paskelbė 1984 m. rug
sėjo pradžioje, komunistinis 
režimas buvo pavadintas ‘mūsų 
laikų gėda’. Sov. Sąjunga rea
gavo irzliai. Dėl to žinia apie 
kunigo Preikšo paskyrimą vys
kupu pagalbininku ir paaukšti
nimą vyskupo Povilonio buvo 
juo labiau netikėta. Be sovie
tinės valstybės sutikimo tai 
nebūtų buvę įmanoma. Matyt, 
pokalbio siūlas tarp Maskvos 
ir Vatikano nėra nutrauktas”.

Keletas Vietnamo vyskupų, 
kurie atsisakė remti komunis
tų steigiamą valdžiai ištikimą 
“patriotinę” katalikų bendruo
menę, dabar yra tardomi ir vi
saip persekiojami bei kalina
mi. Vatikano radijas paskelbė 
laisvąjį pasaulį pasiekusį da
bartinio Huė arkivyskupo Phil
lip Kim Dien laišką savo gano
miesiems, kurį jis parašė po to, 
kai buvo policijos nuolat tardy
tas 120 dienų Binh Tri Thien po
licijos būstinėje. Laiške jis rašo, 
jog ir labiausiai norėdamas ne
begalįs kaip ganytojas savo ga
nomųjų aplankyti bei stiprinti, 
tačiau prašo visus suprasti, kad 
daro visa, ką gali, jų gerovei ir 
niekada jų neišleidžia iš savo 
minčių bei maldų.

Arkiv. Pierre Martin Ngo Dinh 
Thuc, 87 m. amžiaus, buvęs Huė 
arkivyskupijos vadovas ir nužu
dyto 1963 m. Vietnamo prezi
dento Ngo Dinh Diem brolis, 
mirė Carthage mieste, Monta
nos vienuolyne, JAV-se. Jis iš
eivijoje buvo pagarsėjęs tuo, 
kad buvo du kartu Vatikano eks
komunikuotas. Pirmąjį kartą jį 
ekskomunikavo Paulius VI 1976 
m. už konsekravimą vyskupų 
Ispanijoje be popiežiaus lei
dimo. Vėliau, jam apgailėjus 
savo veiksmus, ekskomunika bu
vo atšaukta. Tačiau 1982 m. jis 
vėl be popiežiaus leidimo vysku
pais konsekravo vieną prancū
zą domininkoną ir du meksikie
čius kunigus, o tie savo ruožtu 
konsekravo kitus kunigus vysku

pais. Vienas tokių yra buvęs 
pranciškonas kun. Liudvikas 
Vėželis, dabar gyvenąs Ročes- 
tery, JAV-se. Arkivyskupas 1984 
m. vasario mėnesį vėl savo elge
sį apgailėjo ir parašė Jonui- 
Pauliui II atsiprašymo laišką, 
prašydamas atleidimo bei eks
komunikos atšaukimo. Popie
žius Jonas-Paulius II 1984 m. 
birželio mėnesį atleidimą da
vė ir nurodė, kad vyskupais ne
leistinai konsekruotieji, jei nori 
būti K. Bendrijos vienybėje, tu
ri nesinaudoti savo vyskupiš
komis galiomis ir grįžti į savo 
kaip kunigų reguliarias parei
gas bei paklusti savo teisėtą
ją! vadovybei.

Nikaragvoje iš kunigystės ar 
vienuolijų pasitraukę asmenys 
dabar yra teisiogiai ar netie
siogiai komunistinės valdžios fi
nansuojami, kad organizuotų 
“populiariąją bepdriją”, kuri 
priešintųsi krašto vyskupams. 
Tai pareiškė Nikaragvos vysku
pų konferencijos pirmininkas 
vysk. Pablo Antonio Vega. Pa
sirodo, tie asmenys žmonėms 
prisistato kaip pareigas einą 
kunigai ir vienuoliai. Jų skai
čius nėra tiksliai žinomas, nes 
jie dažnai keičia vietas, pasi
likdami kiekvienoj vietoj neil
giau kaip 6 mėnesius. Daugumas 
tų asmenų yra nikaragviečiai, 
tačiau jų tarpe yra ir anksčiau 
iš Vakarų Europos atvykusių ir 
ten misionieriavusių asmenų.

Dr. Joaquin Navarro-Valls, 
48 m. amžiaus ispanas gydyto
jas ir žurnalistas, paskirtas nau
juoju Vatikano spaudos įstaigos 
yedėju. Paskyrimą pranešė nau
jasis Vatikano susižinojimo 
priemonių komisijos vadovas 
arkiv. John P. Foley, nurodyda
mas, kad paskutiniuoju metu dr. 
Navarro-Valls buvo užsienio 
spaudos draugijos Italijoje pir
mininku ir nuo 1977 metų —Mad
rido laikraščio “ABC” korespon
dentu Italijoje. Anksčiau jis 
darbavosi kaip žurnalistas ki
tiem leidiniam ir parašė keletą 
darbų iš socialinės psichologi
jos srities apie moderniųjų ko
munikacinių priemonių įtaką vi
suomenei. Jis yra “Opus Dei” 
draugijos narys-vienųolis, gyve
nąs panašių, kaip jis, narių- 
vienuolių bendrabutyje Romo
je. Yra baigęs žurnalistikos, o 
prieš tai — medicinos studijas.

JAV-se per 60 medicinos eks
pertų pasirašė pareiškimą, 
smerkiantį abortus ir nurodan
tį, jog gyvybė prasidedanti nuo 
žmogiškojo kiaušinėlio apvaisi
nimo. Šio pareiškimo tikslas, 
pasak Tufts medicinos mokyk
los profesoriaus dr. Joseph Stan
ton, yra parodyti žmonėms, kad 
tai ne vien religinis klausimas, 
o visus liečiantis fizinės žmo
gaus gyvybės klausimas.

Kun. Bernard J. F. Lonergan, 
SJ, kanadietis ir vienas žymiau
sių šio šimtmečio teologų, mi
rė Pickeringe, Ont., nespėjęs 
sulaukti savo 80-tojo gimtadie
nio. Paskutiniu metu jis sunkiai 
sirgo ir jau dveji metai nebe- 
dėstė un-te. Palaidotas Toron
te. Parašė eilę knygų, bet ypač 
išgarsėjo 1957 m. išleistąja kny
ga “Insight” ir 1972 m. išleistą
ja "Method of Theology”. Dauge
lio manymu jis buvęs didžiau
sias katalikų teologas Š. Ame
rikos istorijoje. Nors jis nebu
vo taip pagarsėjęs pasaulyje 
kaip jo vienuolijos bendrabro- 
lis vokietis kun. Karl Rahner, 
SJ, tačiau eilė teologų juos lai
ko panašaus lygio asmenimis 
teologijos srityje. Kun. J. Stš.

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).

Naujas planas Europai suvienyti
JUOZAS VITĖNAS

Ryšium su Jaltos susitari
mų tarp Roosevelto, Churchil- 
lio ir Stalino 40 m. sukaktimi 
Zbignievas Bžezinskis, bu
vęs prez. Carterio patarėjas 
šalies saugumo reikalais, tar
si yra pradėjęs kampaniją už 
Jaltos susitarimų padarinio — 
Europos padalinimo panaiki
nimą. Ilgokas jo straipsnis 
“The Future of Yalta” pasiro
dė žurnale “Foreign Affairs” 
(Winter 1984-85), o kitas “To 
End Yalta’s Legacy” — “New 
York Times" dienraštyje (1984 
g r o u d ž i o 27). Pastarasis 
straipsnis yra tarsi santrauka 
pirmojo, ir prie abiejų pažy
mėta “Copyright”, t.y. be auto
riaus sutikimo negalima persi
spausdinti ar panaudoti pla
čių ištraukų. Kaip matyti iš A. 
Lembergo pranešimo iš Euro
pos (“TŽ" 1985.1.22, nr. 4), Bže
zinskis tą patį ar panašų 
straipsnį yra paskleidęs ir 
Europos spaudoje.

Visuose šiuose straipsniuo
se Bžezinskis pateikia savo 
penkių punktų planą panaikin
ti dabartinį Europos padalini
mą. Tačiau “Foreign Affairs” 
žurnale jis taip pat plačiai ap
žvelgia įvykius, kurie privedė 
prie šio Europos padalinimo. 
Jdomu tai, kad Bžezinskis šioje 
apžvalgoje niekur nepamini 
Lietuvos ar kitų Baltijos vals
tybių, išskyrus vieną A. Edeno 
citatą (“Foreign Affairs”, 283 
psl.). Todėl iš jo straipsnių su
sidaro įspūdis, kad Lietuva 
niekada neegzistavo ir neegzis
tuoja, nors jis kalba apie Len
kijos ir Sovietų Sąjungos sie
nas bei Rytprūsius.

Negeriau Bžezinskis yra nu
siteikęs Baltijos valstybių 
klausimu ir siūlydamas savo 
penkių punktų planą dėl Euro
pos padalinimo panaikinimo. 
Antrame savo plano punkte jis 
sako, kad Helsinkio susitari
mais buvo patvirtintos esamos 
sienos vidurio ir rytų Europo
je ir ragina Vakarus iš naujo 
patvirtinti savo įsipareigoji
mą juos toliau vykdyti.

Jei esamos sienos buvo pa
tvirtintos, lai reiškia, kad ir 
Baltijos valstybių įjungimas 
į Sovietų Sąjungą buvo pripa
žintas. Tokia baimę po Helsin
kio konferencijos reiškė ir kai 
kurie mūsų veikėjai. Tačiau 
Jungtinės Valstybės oficialiai 
išaiškino, kad Helsinkio susi
tarimai nepakeitė jungtinių 
Valstybių politikos nepripa
žinti Baltijos valstybių įjun
gimo. Panašiai po Helsinkio 
konferencijos pasisakė D. Bri
tanija, Kanada ir kitos šalys.

O jei Baltijos valstybių įjun
gimas nėra pripažintas, tai 
bent vakarinės sovietų sienos 
taip pat nėra patvirtintos. To
dėl Bžezinskis neteisingai tei
gia, kad esamos sienos buvo 
Helsinky patvirtintos ir tuo 
būdu jis pritaria Sovietų Są
jungai, kuri visą laiką po Bal
tijos valstybių okupacijos sie
kia kaip nors laimėti jų įjun
gimo Sovietų Sąjungon pripa
žinimą. Ji tikėjosi tai pasiek
ti ir Helsinkio konferencijoj, 
bet, kaip rodo Jungtinių Vals
tybių, D. Britanijos bei Kana
dos pasisakymai, jai ir čia ne
pavyko.

Tačiau Bžezinskis ne tiktai 
pritaria sovietų pažiūrai dėl 
esamų sienų pripažinimo, bet 
ir gina sovietų imperijos iš
ardymą. Savo pasiūlyme jis sa
ko: “Jaltos padarinio — Euro
pos padalinimo atmetimas tu
rėtų būti sujungtas su aiškiu 
pažadu . . . kad Rytų-Vakarų 
skilimo užgydymo tikslas nėra 

"Baltijos” šaulių kuopos ir kūrėjų-savanorių atstovai su savo vėliavomis Toronto Prisikėlimo šventovėje pamal
dose už žuvusius tautiečius Klaipėdos atvadavime Nuotr. B. Tarvydo

išardyti bet kokią esamą vals
tybę” (“Fo/eign Affairs”, 296 
psl.).

Tuo būdu Bžezinskis siūlo 
sovietams daugiau, negu jie 
laimėjo Helsinkio konferen
cijoj, kurios Baigiamojo akto 
VIII pastraipoj apie tautų ly
gias teises bei apsisprendimą 
sakoma: “Visos tautos visada 
turės teisę, kada ir kaip jos 
nori, visai laisvai nuspręsti 
savo vidaus bei užsienio poli
tinį statusą be svetimųjų kiši
mosi, ir siekti, kaip jos nori, 
savo politinės, ekonominės bei 
kultūrinės pažangos”.

Tai apgailėtinas Bžezinskio 
nuolaidžiavimas sovietams ir 
kitų tautų laisvės nepaisymas. 
Dėl to jo siūlomas planas dėl 
Europos padalinimo panaiki
nimo mums yra visai nepri
imtinas.

Didesnio dėmesio Bžezins
kio straipsniai, kiek teko pa
stebėti, nesusilaukė ir ameri
kiečių visuomenėje. Joks ofi
cialus asmuo dėl jo nepasi
sakė, nors jis siūlė Vakarų ša
lių vadovams, Jaltos sukakties 
proga, gal vasario 4, paskelb
ti deklaraciją, kuria atmestų 
ne Jaltos susitarimus, bet jų 
padarinį — Europos padali
nimą.

Pareigūnas Skuodžio klausimu
sovietų kalinamo Amerikos piliečio klausimuOficialus laiškas

Jonas Matulaitis JAV-bių 
Los Angeles mieste gavo JA 
Valstybės departamento laiš
ką, kuriuo jo pareigūnas atsa
ko į prezidentui Reaganui pa
siųstą raštą.

“Skuodžio atvejis mums yra 
žinomas. Mes atidžiai sekėme 
įvykius, susijusius so jo suėmi
mu 1980 m. sausio 9 d. Prieš 
suėmimą p. Skuodis, atrodo, 
dalyvavo Lietuvos disidentų 
veikloje kaip katalikų ir lie
tuvių teisių gynėjas. Jis buvo 
teistas 1980 m. gruodžio 2 d. 
ir nubaustas kalėjimu septyne- 
riem metam bei penkerių me
tų tremtimi už priešsovietinę 
veiklą.

Esame didžiai susirūpinę, 
kad sovietiniai pareigūnai ne
leido JAV konsulato pareigū
nui pasimatysi su p. Skuodžiu. 
Pastarasis typo JAV piliečiu 

(gimdamas pkagoje 1929 m. 
Vėliau jo tė ai grįžo Lietuvon. 
Mums nėra! žinomas joks p. 
Skuodžio veiksmas, atimantis 
JAV pilietybę. Amerikinė jo 
pilietybė tebėra galiojanti. 
Mes suprantame, kad p. Skuo
dis nori pasinaudoti savo pi
lietybės teisėmis.

Deja, Sovietų Sąjunga p. 
Skuodį laiko savo piliečiu, pa
valdžiu sovietiniams įstaty
mams (taip aiškina sovietiniai 
pareigūnai), kaip ir visus ki
tus sovietų piliečius. Sovie
tai tvirtina, kad jo pretenzi
jos į JAV pilietybę yra nepa
grįstos, o jie nepripažįsta dvi
gubos pilietybės.

Kai p. Skuodis buvo suim
tas, mes kreipėmės į sovietų 
pareigūnus keletą kartų, pra
šydami leisti mūsų konsulato 
pareigūnamš pasimatyti su 
juo, kaip tai numatyta JAV- 
Sov. Sąjungos konsulinėje su
tartyje. Tą prašymą mes atnau- 
jinom, kai gavome pranešimą 
1981 m. liepos mėnesį, kad p. 
Skuodis paskelbė bado strei
ką, protestuodamas prieš so
vietinę Lietuvos aneksiją ke
turiasdešimtmečio sukakties' 
proga. Sovietai ir šį sykį nelei
do pasimatyti. Mes pareiškėm 
protestą.

JAV laikosi tvirto nusista
tymo dėl žmogaus teisių res-

“Washington Post” dienraš
tyje buvo išspausdintas Ste
phen Rosenfeldo straipsnis 
“Undoig Yalta” (1985 sausio 
18), kuriame jis, kaip to iš jo 
galima tikėtis, Bžezinskio 
straipsnį “Foreign Affairs” 
žurnale vadina “giliai huma
nišku” ir, žinoma, pabrėžia 
Bžezinskio mintį, kad reikia 
atsižvelgti į “teisėtus sovietų 
interesus Europoje" (tarp jų, 
be abejonės ir Baltijos valsty
bių įjungimą Sovietų Sąjun
gon). Tačiau Rosenfeldas pa
žymi, kad Bžezinskio straips
nis nėra be priekaištų.

Brookings Instituto moks
lininkas Lincoln Gordon laiš
ke "New York Times” redakto
riui (1985 sausio 17) pareiškia, 
kad Bžezinskis savo straipsny
je “Foreign Affairs” žurnale 
nuo nepagrįstų prielaidų per 
abejotiną analizę prieina prie 
žalingų politinių siūlymų ir 
pasisako už radikalų nukrypi
mą nuo ilgalaikės politikos Ry
tų Europos atžvilgiu, kuriai 
jis per eilę metų turėjo dide
lės įtakos. Savo laišką L. Gor- 
donas taip baigia: “Tegul Jal
tos sukaktis praeina nepaste
bėta arba, daugiausia, su ty
lia malda — requiescat in 
pace”.

pektavimo visose šalyse, įskai
tant Sov. Sąjungą. Mes visuo
met pabrėžėm Amerikos įsipa
reigojimą laisvei. Drąsinimas 
visų šalių respektuoti nepa
žeidžiamumą pgrindinių as
mens civilinių bei politinių 
teisių tebėra pagrindinis mū
sų politikos dėsnis. Šį nusista
tymą patvirtinom 1982 m., kai 
specialiai iškėlėm p. Skuodžio 
klausimą Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferen
cijos peržiūros posėdžiuose 
Madride.

Apklausa kongrese 1981 m. 
rugpjūtyje pagrindinį dėme
sį skyrė p. Skuodžiui. Be to, 
kongresas 1981 m. rugsėjyje 
priėmė du įstatymus, apgai
lestaujančius Sov. Sąjungos 
nesilaikymą pagrindinių žmo
gaus teisių. Skuodžio bylą lai
kome vienu iš svarbiausių žmo
gaus teisių atvejų JAV ir Sov. 
Sąjungos svarstomų klausimų 
eilėje.

Apgailėtina, kad sovietai to
kių asmenų kaip p. Skuodis 
klausimą laiko savo vidaus rei
kalu. Vis dėlto jo atvejo mes 
neužmiršime būsimuose susi
tikimuose su sovietiniais pa
reigūnais ir tarptautiniuose 
forumuose. Taip pat JAV kon
suliniai pareigūnai ir toliau 
palaiko reguliarų kontaktą su 
p. Skuodiene, pasiruošę padė
ti abiem visais galimais bū
dais.

Prezidentas Reaganas ir 
valstybės sekretorius Schult- 
zas iškėlė mūsų susirūpinimą 
žmogaus teisių klausimu su
sitikimuose su Sov. Sąjungos 
užsienio reikalų ministeriu 
Gromyka 1984 metų rugsėjyje. 
Sovietai negali nesuprasti mū
sų teikiamos svarbos tam klau
simui.

Nuoširdžiai -
Alan D. Romberg

Acting Assistant Secretary 
for Public Affairs and 

Acting Spokesman ”

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

Už a.t a.
JONO MIKŠIO 

vėlę dvejų metų mirties 
sukakčiai paminėti šv. 
Mišios bus atnašauja
mos kovo 4, pirmadienį, 
9 vai. ryto, Aušros 
Vartų šventovėje Hamil
tone.

Prašau gimines, drau
gus, pažįstamus ateiti 
už jo vėlę pasimelsti -

Nuliūdusi žmona 
Antanina

AfA 
ANTANUI KLIMUI 

mirus,
jo žmonai PRANEI RADZEVIČIŪTEI-KLIMIENEI 
gilią užuojautą reiškia -

Z. Smolskytė-Orentienė

AfA 
ANTANUI KLIMUI

mirus,
jo žmonai PRANEI ir visiems giminėms bei artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Robertas ir Vida Šalna
Irena Čiurlienė

AfA 
ANTANUI KLIMUI 

mirus,
jo žmonai PRANEI RADZEVIČIŪTEI-KLIMIENEI, 
Anapilio moterų būrelio narei, reiškia gilią užuojautą 
jos skausmo valandose -

Anapilio moterų būrelis

AfA 
JADVYGAI PUPELIENEI 

iškeliavus amžinybėn,

jos brolį JUOZĄ PAULAITĮ bei visą jo šeimą nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime -

/. A. Kusinskiai E. V. Vaškeliai
A. P. Kraujaliai V. Lumbis

Canabian <41 cino vinis ILtb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
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Atlieka įvairius kapų paminklų akmens 
ir skulptūros darbus — greitai ir meniš
kai. Užsakymus atliekame pagal projek
tus ir taip pat turime didelį pasirinkimą 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

LOUIS TEMPO RALE - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada, Bank of Montreal, 

Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg. 
King George VI Niagara Falls
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PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
* Elektros reikmenys
* Televizijos aparatai
* Skalbiamosios mašinos
* Vaikų baldai
* įvairūs kilimai

* Šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:
Rytuose — 

.2448 DANFORTH Ave. 
Tel. 699-4444

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Ave. 

Tel. 537-1442
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro



Pietų Amerikos lietuvių kongreso proga 1984 m. Venesueloje išleistas 
atvirukas su kongreso šūkiu “Visi ryžkimės Lietuvai”

Rudenį Vilniaus Rasų kapinėse

Žodžiu, darbu ir auka
1918 m. vasario 16 d. Lietu

vos taryba, remdamasi visuoti
ne tautų apsisprendimo teise, 
paskelbė atstatanti nepriklau
somą Lietuvos valstybę su sos
tine Vilniuje.

Šį aktą Lietuvos taryba pa
skelbė kaip vienintelė lietu
vių tautos atstovybė, laikyda
masi principo, kad suverenu
mas priklauso lietuvių tautai. 
Taryba nustatė, kad atstaty
toji valstybė bus sutvarkyta 
demokratiniais pagrindais, tai 
reiškia, ji bus paremta pagrin
dinių žmogaus teisių ir laisvių 
gerbimu.

Tautos suverenumas ir pa
grindinės žmogaus teisės bei 
laisvės išplaukia iš prigimto 
žmogaus asmenybės orumo. 
Šioji žmogaus savybė, kaip 
skelbia Visuotinė žmogaus tei
sių deklaracija, yra “laisvės, 
teisingumo ir taikos pasauly
je pagrindas”.

Okupuodama Lietuvą, Sovie
tų Sąjunga paneigė lietuvių

Teneskaldo mūsų jėgų tendencijos
Nebėra tų, kurie prieš šim

tą metų organizavo, rūpinosi 
ir leido pirmąjį mūsų periodi
nį leidinį “Aušrą”. Šiandien 
jau visiškai kita karta, kito
kie vargai slegia lietuvio pe
čius ir širdį. Tačiau kaip Alkos 
kalne neužgęstanti gabija, taip 
ir nūnai po viso amžiaus tebe
šviečia mums rūpestingų lietu
vių pastangomis užžiebtas švy
turys, daug ką primenąs, daug 
ko pamokąs, daug apie ką pri- 
verčiąs pamąstyti ir veikti.

Tikrai kuo nuoširdžiausiai 
padėkotų visų pakraipų ir įsi
tikinimų aušrininkai, kad po 
šitiek metų jie vėl prabilo iš 
laikraščių, radijo, žurnalų 
puslapių, kad jų darbas, gal 
ir nepakankamai objektyviai, 
ypač Lietuvoje, buvo įvertin
tas, paminėtas ir kiek įmano
ma pagerbtas.

Tebūna leista atgaivintos 
“Aušros” leidėjų vardu padė
koti visiems, kas Lietuvoje 1983 
kovo 16 Vilniaus universitete 
Teatro salėje organizavo moks
linę konferenciją “‘Aušra’ ir 
visuomeninis judėjimas XIX a. 
pabaigoje”, kas “Literatūroje 
ir mene” išspausdino straips
nį “‘Aušros’ poveikis literatū
ros kūrėjams”, kas skaitė pa
skaitas ar kitaip apie šį “Auš
ros” jubiliejų užsiminė. Nuo
širdžiai dėkojame ypač visoms 
užsienio radijo stotims taip 
dosniai, išsamiai ir aktualiai 
supažindinusiom mūsų visuo
menę su “Aušra” ir jos reikš
me mūsų tautai.

Tiesiame ranką ir Lenkijoje 
LKVD centro valdybos organo 
redkolegijai, kuri savo leidžia
moje “Aušroje” skyrė net kelis 
straipsnius šiam jubiliejui.

Tegul mūsų darbai, mintys ir 
veikla būna nukreipta į atei
tį — šviesią, vieningą, laisvą. 
Teneskaldo mūsų jėgų, mūsų 
pastangų asmeninės užgaidos, 
įnoringos tendencijos. Nie
kuo nepasunkinkime bendro 
darbo, kuris skiriamas būsi
mos vieningos ir laisvos Lie
tuvos labui. 

tautos suverenumą, o įvesda- 
ma sovietinę santvarką ir ne
pripažindama pagrindinių 
žmogaus teisių bei laisvės, ji 
pažeidė prigimtą žmogaus as
menybės orumą. Įjungusi Lie
tuvą į Sovietų Sąjungą, sovie
tinė valdžia ėmėsi naikinti 
lietuvių tautos tapatumą areš
tais, deportacijomis, tikinčių
jų persekiojimu, lietuviškų 
tradicijų naikinimu, rusinimu 
ir kitais būdais.

Šiandien Lietuva veda žūt
būtinę kovą dėl savo išlikimo.

Vasario 16 proga VLIKas pa
kartoja savo 1944 m. vasario 
16 d. deklaracijoje paskelbtą 
įsipareigojimą tęsti šią kovą 
dėl Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo ir žmogaus pa
grindinių teisių bei laisvių 
įgyvendinimo ir kviečią v.isus 
į ją įsijungti bei ją remti žo
džiu, darbu ar auka.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo komitetas

Tešviečia mums visados ir 
visur lietuvių pasiryžėlių triū
sas, nenuėjęs veltui ir dar šian
dien įkvėpiąs mus kovoti už 
tuos pačius idealus.

Minėkit ne pragaištį, mirtį, 
kapus,

Bet kovą, vien kovą lig galo;
Geresnio paminklo 

dyvyriams nebus,
Kaip vykdymas ją idealo.
(“Aušra”, Jubiliejinė padėka,

41 nr.)

Tauta nežuvo,...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

nei. Šeimos — mūsų citadelės, 
kur gali bręsti ir išlikti nenu
galėtas tautinis sąmoningu
mas, remiamas ne tik tvirtų 
krikščioniškos moralės prin
cipų, bet ir sveiko lietuvių 
kalbos jausmo, jos brangini
mo, mūsų praeities gilaus pa
žinimo, blaivaus požiūrio į mū
sų dabartį ir ateitį.

Pirmaeilės svarbos uždavi
nys — kovoti už tautos išblai
vinimą. Šiame sunkiame dar
be mus turi įkvėpti vysk. M. Va
lančiaus neužmirštamas žyg
darbis. Jeigu jo mes dabar ne
pakartosime, mus, jau gerokai 
įmirkusius “rašale”, apsiblau
susius, nusilpusius, nusiva
rys okupantas kaip veršelius 
ar avis į tautų, tikėjimų, įsi
tikinimų ir visų moralės prin
cipų skerdyklą...

Nors gyvename sunkius ir 
pavojingus laikus, negalime 
vien aimanuoti ir skųstis. Bu
vo dar sunkesnių metų mūsų 
tautos istorijoje. Tauta nežu
vo, nes kovojo.

Ateis Laisvės šventė ir į mū
sų miestus ir kaimus, į mūsų 
namus ir gatves. Ateis laikas, 
kai džiaugsmingai kelsime sa
vo Tėvynėje Laisvės vėliavas! 
Užtat dabar turime ruoštis tai 
dienai, apie ją turime mąstyti 
nelaisvėje .. . Užtat mūsų min
tis, darbus, gyvenimą telydi 
broliška vienybė, santvarvė 
ir meilė, testiprina mus mūsų 
kovotojų, didvyrių ir kanki
nių dvasia! (“Aušra” 41 nr.)

KAZYS MILERIS

Spalio mėnuo Vilniuje bu
vo beveik toks pat, kaip ir Ka
nadoje. Vėlyvo rudens dar sau
lėtos dienos nors retkarčiais 
ir padulksnodavo šiltu lietu
čiu, bet dangus greit vėl po to 
nušvisdavo. Gedimino miestas 
judėjo kaip skruzdėlynas. Iš
raizgytomis senamiesčio gat
vėmis kažkur skubėdami ėjo ir 
iš kažkur grįžo pilkų veidų ir 
pilko apdaro žmonės. Būria
vosi naujus mokslo metus pra
dėję tvarkingai uniformuoti 
moksleiviai. Ir čia tas pats ru
duo menininko teptuku dažė 
rudais ir gelsvais atspalviais 
Lietuvos lapuočius. O šie dras
kė nuo savę's jau nugeltusį sa
vo vasaros drabužį ir mažais 
lopeliais dalino vėjui. Tas 
nostalgiškas lapų kritimas 
ir įvairiaspalviu kilimu išklo
ta kapinių aplinka labai de
rinosi su įprasta tokios vie
tos nuotaika. Kapinių sargė 
su ilga ir perlenkta beržų 
šluota kruopščiai šlavė tuos 
lapus į krūveles. Kapinėse 
buvo jaučiamas degėsių ir dū
mų kvapas. Matyt, juos kur 
nors degino.

Kaip šventykloje
Įėjęs į senąsias Rasų kapi

nes, pasijunti lyg patekęs į 
kokią šventyklą, panteoną. 
Tave pasitinka išskėstom ran
kom kapinių kryžiai, lyg girgž
dėdami atsidaro mauzoliejų 
surūdiję užraktai, išgirsti 
lyg pritilusį varpų skambesį, 
ateinantį iš dabar jau sandė
liais paverstų ten koplyčių. 
Čia atėjus, nėra sunku sugrįž
ti į 1769 metus ir nuo tada pra
dėti skaityti jau 215 metų Lie
tuvos ir Vilniaus istoriją, 
surašytą kapinių paminkluose 
ir antkapiuose. Istorija rašy
ta lenkiškai ir lietuviškai. 
Mane dominanti istorija čia 
prasidėjo su senaisiais mū
sų poetais ir aušrininkais — 
Vanagėliu, Silvestraičiu, Ba
sanavičium, Vileišiais, bai
gėsi — Putinu, kun. Čibiru, 
dr. Šlapeliu, Sruoga ir kitais.

Žymūnai
Tik įėjus, prie pat tako, 

stovi juodo marmoro dviejų su
augusių medžių stuobris su 
garsiųjų Mykolo ir Kipro Pet
rauskų vardais. Ten toliau 
kompozitorius J. Tallat-Kelp- 
ša, profesorius M. Roemeris, 
Vilniaus lietuvių filantropas 
kun. K. Stašys ir kiti. Yra iš
kabintas ir kapinių planas 
jieškančiam kokio ♦ nors žy
maus čia palaidoto. Takeliu 
pasikėlę aukščiau, pamatėme 
prie kapinių tvoros sustoju
sių nevietinio apsirengimo 
žmonių būrelį. Priėję arčiau, 
ir mes prisijungėme prie kitų 
užsieniečių, atėjusių aplanky
ti šio didžiojo Lietuvos patri
archo dr. J. Basanavičiaus ka
po. Antkapis ypatingai neišsi
skiria iš kitų, bet mums Basa
navičius — vienas iš didžiau
sių, čia palaidotų. Čia būda
mas, rodos, matai jį kaip gyvą 
Lietuvos nepriklausomybės 
akto signatarų viduryje, tokį 
rimtą, pasiryžusį ir išmintin
gą-

Grįždami atgal, jau nebėjo
me taku, bet pasileidome kal
vomis. Žemė po smulkaus lietu
čio kvepėjo drėgme, samano
mis ir pelėsiais. Pro medžių 
šakas nuo kalvos matėsi pil
kuojantys Vilniaus miesto 
bokštai. Taip ir prisiminė pir
mųjų Lietuvos savanorių dai
nos posmelis: “Vilniaus kal
neliai, sveikiname jus, ruoš
kite drąsuoliams tinkamus 
kapus.”

Literatų kalnelis
Mūsų dėmesį traukė pamink

lai ir kryžiai su lietuviškais 
įrašais. Jų buvo daug. BesižvaL 
gydami patekome ir į vadina
mąjį Literatų kalnelį. Gražiais 
antkapiais yra pažymėti sovie
tams pasitarnavę komunistai 
— P. Cvirka, J. Šimkus, V. Mo
zūriūnas ir L. Gira, gražios lie
tuvių dainos “Gale lauko toli” 
autorius, kuris pasirodė ne
buvo vertas jam Lietuvos žmo
nių rodytos pagarbos.

Gražūs ir lietuvių kultūri
ninkų kapai: rež. B. Dauguvie
čio, teatralo G. Landsbergio- 
Žemkalnio, archit. A. Vivuls
kio, skulptoriaus R. Jakima
vičiaus, muzikų M. Bukšos ir J. 
Bendoriaus, prof. B. Sruogos, 
taip pat ir P. Vaičiūno, K. Bo
rutos. Prie vienos kalnelio at
šlaitės yra prisiglaudęs Ame
rikoje 30 metų gyvenęs ir Niu
jorke miręs lietuvių poetas ir 
buvęs “Vienybės” laikraščio 

redaktorius Juozas Tysliava, 
“Naktis iš okeano” ir kitų ži
nomų eilėraščių kūrėjas. Pa
gal testamentinį norą, jo pe
lenai čia buvo atvežti ir 1962 
m. palaidoti Rasų kapinėse.

Pakopęs dar aukščiau į 
kalnelį, sustoji prie M. K. Čiur
lionio kapo. Į tave pusiau iš 
profilio žvelgia skulptoriaus 
J. Zikaro sukurtas mūsų lie
tuviškojo genijaus veidas: ant 
kaktos uždribęs vešlių plaukų 
pluoštelis ir gąsdinančiai į 
tave žiūrinčios plačios bron
zinės akys. Taip ir šiam didžia
jam talentui, užbaigus žemės 
kelionę, užteko tų pačių šešių 
pėdų žemės sklypelio. Mirė jis 
35 metų, bet spėjęs palikti 
apie 300 savo tapybos paveiks
lų ir daug muzikos kompozici
ją-

Apsisukęs žvelgi jau į kito 
didelio lietuvio antkapį, t.y. 
Lietuvos kultūrininko, veikė
jo ir publicisto P. Višinskio. 
Jis irgi buvo vienas iš dr. J. 
Basanavičiaus ^endraminčių. 
Jiedu buvo tie, kurie anais lai
kais mūsų sulenkėjusiai dva
rų ir klebonijų inteligentijai 
pradėjo skelbti lietuvių tau
tos didybę ir jos savitumą.

Buvę pastatai
Leidžiamės vėl vingiuotu 

kapinių takeliu į pakalnę ir, 
vieni kitiems garsiai šūkau
dami, skaitome užtiktus nau
jus lietuviškus įrašus. O kiek 
daug jų čia tame 10 hektarų, 
kaip mano tėvo ūkio, plote! 
Kiek čia daug palaidota talen
to, grožio, turto, mokslo ir gar
bės! Sako, kad vien apie 50 Vil
niaus universiteto profesorių 
čia palaidota. Turtingieji ir 
žymūs anksčiau čia laidojosi 
3-5 aukštų mūriniuose stati
niuose — katakombose, į ku
rių nišas įdėdavo karstus ir 
juos užmūrydavo, palikdami 
ant angos įrašo lentelę. Tokių 
mūrinių pastatų yra buvę net 
du. Bet viską naikinantis lai
kas, bėgantys metai apgriovė 
ir nuvertė tuos mūrus. Įrašy
ti garbingieji vardai nublu
ko ir pasidarė nebeįskaitomi. 
Tada kapinių tvarkytojai nu
griovė likusį mūrą, o kriptose 
dar išlikusių mirusiųjų palai
kus surinko, si/dėjo į vieną 
duobę ir užkasė: Spėjama, kad 
šitokio likimo susilaukė ir 
1807 m. ten palaidotas žymu
sis tų laikų Vilniaus dailinin
kas Pr. Smuglevičius.

Išeidamas pro vartus, dar 
kartą žvilgtelėjau į šį kalne
lių, atkalnių ir slėnių labirin
tą. Ten toliau tebesimatė ta 
pati su perrišta skara ir pasi
kaišytu drabužiu lapų šlavėja. 
Su savo stagarų šluota ji kant
riai vėl šlavė tik neseniai ant 
jos nušluoto tako naujai nukri
tusius ąžuolų, beržų ir juod
alksnių lapus. Tikriausiai ji 
žino, ką daro. Sovietiniam žmo
gui nesvarbu, kiek dirbdamas 
naudos padarai, svarbu, kad at
lieki savo pareigas.

Pilsudskių kapas
Išėjęs, dešinėje pamatai 

su lenkiškais įrašais išsirikia
vusių lenkų karių kapų eilę. 
Prie jų — storo, juodo marmo
ro kvadratinė plokštė. Tai Pil
sudskio motinos ir paties len
kų maršalo čia palaidotos šir

K. MILERIS iš Kanados, lankydamasis Vilniuje 1984 m. vasarą, aplankė 
ir Rasų kapines, kur palaidotas Lietuvos nepriklausomybės akto signataras 
dr. JONAS BASANAVIČIUS. Ten jam yra pastatytas kuklus paminklas

dies antkapis. Čia palaidoti 
ulonai yra 1919 m. kritusieji, 
užimant Vilnių. Matosi ir II D. 
karo bombų ir šūvių marmore 
padarytos žymės. Jei tikėti 
pasakojimu, 1939 m. pasime
tusiai lenkų karo vadovybei 
traukiantis, čia buvo užmiršti 
ir palikti sargyboje du lenkų 
kareiviai, kuriuos atėję bol
ševikai nušovė. Prie Rasų ka
pinių tas lenkiškas priedas 
kažkaip ir lieka priedu. Kaž
kas pristatyta, ko neįmanoma 
įjungti į bendrą ir didingą 
vaizdą.

Saugotini paminklai
Lietuviškieji šaltiniai 1769 

m. laiko senųjų Rasų kapinių 
įsteigimo data, bet dabarti
niai Lietuvoje kapinių tyrinė
tojai Rasų kapinių įsteigimo 
data laiko 1801 m. balandžio 
24 d., kai kapinės buvo pašven
tintos, o balandžio 26 d. pa
laidotas pirmas velionis — Vil
niaus burmistras J. Mileris. 
Ligi tos datos niekur negali
ma rasti užregistruoto palai
dojimo tose kapinėse.

Užsieniečiui turistui Rasų 
kapinės nerodomos. Jau nuo 
1967 metų jos yra uždarytos. 
Sovietinė Lietuvos valdžia 
yra paskelbusi Rasų kapines 
architektūrine seniena. Dabar 
jos yra perduotos Vilniaus 
miesto kultūros paminklų ap
saugos inspekcijai. Ten ji ran
da daugiau kaip šimtą saugo
tinų paminklinių kapų. Dau
giausia jų yra centrinėje ka
pinių dalyje.

D. MICKUTĖ- 
MITKIENĖ

VASARI!
Vasari,

• Mėnuo vėjų, 
Pusnių, atlydžių, 
Kai keliavai 
Keliu slidžiu, 
Baltais rytmečiais 
Apšarmojęs, 
Vėpūtinin 
Klimpdamas kojom — 
Tada:
Iš istorinio Vilniaus 
Suskambo
Melodijos kilnios —

Būrys Tautos vyrų 
Rinktinių 
Ten tarė:
Laisva bus Tėvynė!

Kas tąsyk
Mūs tėviškėj darės, 
Prisimeni, mėnuo 
VASARI!

Tai menam ir mes, 
Bet ...
Vėjų vergovinių rūstis 
Saulėtąją laisvę užpustė ...

Vasari,
Kinkyk naują vėją — 
Vakarį!
Ir pūski Rytuosna 
Vis pūski
Raudonąjį rūką išpūski!
“Svečiai" svetimi tegu 

traukias —
NAUJOS 
ŠEŠIOLIKTOSIOS 
Laukiam!
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Basanavičius - Lietuvos Gandhi
JUOZAS KRAL1KAUSKAS

Abudu bemaž amžininkai: 
dr. J. Basanasvičius 1851. XI. 
23 — 1927. II. 16, Gandhi 1869. 
X. 2 — 1948. L 30 fanatiko nu
žudytas. Abu tautinių sąjūd
žių vadai, ilgus metus kovojo 
prieš svetimšalių viešpatavi
mą, siekė visiškos nepriklau
somybės. Abu ilgai gyveno už
sienyje ir ten leido laikraš
čius. Abu kovojo ne ginklu ir 
sukilimais, bet kultūriniu bei 
moraliniu pasipriešinimu. Nė 
vienas neskelbė neapykantos, 
draudė keršyti ar kėsintis į 
okupanto gyvybę. Abiejų mora
linis autoritetas buvo ir pa
liko nepaprastai didelis. Ar
tėjant senatvei, abu pasiskyrė 
daugiausia savo tautas auklėti, 
kuo giliau jas įsąmoninti, do
rinti bei šviesti.

Ir abudu buvo politinio pa
sikėsinimo aukos. 1887. VIII. 
7 bulgaras į dr. Joną Basana
vičių suvarė dvi kulipkas; vie
ną išoperavo, o antroji turėjo 
pasilikti jo kūne iki pat mir
ties Vilniuje. Ši nelemtoji 
buvo priežastimi nuolat su
grįžtančių jo ligų ir gydymo
si per eilę metų keliuose Eu
ropos miestuose. 1900. III. 10 
jam buvo į smegenis išsiliejęs 
kraujas...

1918 m. vasario 16 Lietuvos 
Nepriklausomybės deklaraci
ją Vilniuje pats pirmasis pa
sirašė dr. Jonas Basanavičius: 
“... atstatome nepriklauso
mą demokratiniais pamatais 
sutvarkytą Lietuvos valstybę 
su sostine Vilniuje ...”

Apie jį 1921 metais Jonas 
Jablonskis rašė:

“Dr. Jono Basanavičiaus 
yra mums šiandien šventas 
vardas, tuo vardu prasideda 
naujosios Lietuvos atgijimas, 
jos rytas. Dar neturime žmo
gaus, daugiau už jį padariu
sio naujajai Lietuvai”.

. . . Pro langą melancholiš
kai teka Neris, lyg pasiilgimas 
atsilieja iš šilų. Dr. Jonas Ba
sanavičius vienišas kambary
je, kur Lietuvių mokslo drau
gijos rinkinių lobis, pasieniais 
knygų iki pat lubų. Vilniuje, 
o ne laisvajame Kaune. Čia jis 
liko saugoti Lietuvių mokslo 
dr-jos lobio ir dalyvauti lie
tuvių kovoje dėl savo teisių. 
Dėl Gedimino miesto kovojo 
jis, didysis tėvynės mylėtojas.

Baisiai vienišas — žmona 
Gabrielė Eleonora numirė 
1889. II. 28. Tyliai spengia 
minutė po minutės. Prie stalo 
su knygomis. Kaip senas vie
nuolis vienutėje. Jaugi 75-ri 
metai amžiaus. Pro kitą langą 
matyti Gedimino kalnas lina- 
žiediškam skliaute.

Be rusų leidimo Vilniuje ap
sigyveno 1905. VIII. 1, revoliu
ciniame įkarštyje.

Įjungia radiją. Lietuvos ra
dijas, Kaunas. Taigi iš laisvo
sios Lietuvos... “Kur bakūžė 
samanota . ..” Prisimena “Ož
kabalių dainas” — du tomai, 
420 dainų, išspausdinta 1902. 
Atsimena Ožkabalius, toli už 
daugelio girių ... “Kryžiokų” 
kapines, tėviškės kluoną su 

didelėmis palėpėmis... Pi
liakalnius, kurie jau nuo pat 
mažų dienų pritraukė jo akis 
ir širdį...

Dvidešimt penkerius metus 
turėjo išgyventi užsienyje, sve
tur, rusai neleido Lietuvoje ...

Ak, tolimas tėviškės sodžiau, 
ak, legendinis Rasių piliakal
ni! Vai lylia vaikystės dienos 
ir laukai!...

Velkasi apsiaustą. Ima laz
dą, skrybėlę — pamažu ištrep- 
si į karalių miestą . ..

Ir prieina Lietuvos širdį — 
Vilniaus katedrą ...

Prie katedros prisišliejęs 
aklas smuikininkas groja ...

Dr. Jonas Basanavičius įde
da pinigą į aklojo dėžutę ...

Ir užeina į katedrą. Buvusi 
Šventaragio vieta, krivio ro
muva. Čia palaidotas Vytau
tas, jo brolis Žygimantas, šv. 
Kazimieras ir jo brolis kara
lius Aleksandras . .. Žygiman
to Augusto abi žmonos — kara
lienė Elzbieta Habsburgaitė 
ir karalienė Barbora Radvi
laitė .. . Ilgos ligos nukankin
ta prieš mirtį prašė savo vy
rą: “O, mano karaliau, tu nu- 
veši juk mane palaidoti į Vil
nių, tik į mudviejų Vilnių ..

.. . Palaidoti tik Vilniuje ... 
Nebe šalia vargšės Gabrielės 
Eleonoros... f

Paskui senukas pamažu ko
pė į Gedimino kalną linažie- 
diškame dangaus skliaute ... 
Kaip vienoj kurioj lietuviškoj 
pasakoj iš jo išleistųjų šešių 
tomų ...

Žiūri — Gedimino kalną kasi
nėja okupantai lenkai... Ar
cheologai, vadinas... Senu
kas dr. Jonas Basanavičius 
mirksi, vis tankiau mirksi... 
Gi dėl šito miesto jis visą gy 
venimą ...

. . . 1927 m. vasario 16-ją lais
voji Lietuvos dalis nuo Palan
gos iki demarkacijos linijos 
šventė devintąsias nepriklau
somybės metines...

Staiga — per Lietuvos radi
ją krito į tautą žinia it smū
gis: “Šiandien Vilniuje mirė 
dr. JONAS BASANAVIČIUS”.

... Į Rasų kapines nelydėjo 
ministerių kabinetas nė ka
riuomenės vadas, nelydėjo 
departamentų direktoriai nė 
miesto tėvai, nelydėjo orga
nizacijos, studentija ir moks
leivija. Niekas nenešė ant pa
galvėlių jo ordinų ir meda
lių.. . Nei “Vilniaus lietuvių 
dainų” (1925), nei “Lietuvos 
raudų” (1926)... O palydėjo 
tik mažas Lietuvių mokslų 
draugijos būrelis, šiek tiek 
vilniečių lietuvių ir to aklojo 
smuikininko, prie katedros 
mūro prisišliejusio, rauda ...

Raudona saulė grimzdo už 
Gedimino miesto, už Žvėryno. 
Būrelis kasė į žemelę Rasų 
kapinėse dr. Joną Basanavi
čių, “moralinį lietuvių prezi
dentą”.

Pūtė minkštas atodrėkio 
vėjas. Atšilusį vakarą gausiau 
ir gyviau judėjo Vilniaus gat
vės ir skersgatviai. Aklas smui
kininkas, prie Lietuvos širdies 
prisišliejęs, vis dar raudojo ...

(Nukelta i 9-tą psl.)
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KLAIPĖDOS SUKAKTIS
Žvejų kultūros ir sporto rū

muose sausio 28 d. paminėtas so
vietinio Klaipėdos “išvadavi
mo” keturiasdešimtmetis. Minė- 
jiman buvo sutelkti šio miesto 
kompartijos vadovai, II D. karo 
sovietiniai kariai veteranai, par
tizanai, pogrindininkai, karinių 
dalinių atstovai. Iškilmių prezi
diumą sudarė Klaipėdos miesto 
garbės piliečiais paskelbti as
menys: atsargos gen. mjr. P. Pet
ronis, atsargos pik. V. Lunia, po
grindininkas S. Jurginis, atsar
gos pik. A. Orlovas, atsargos gen. 
mjr. Č. Perkauskas, Sovietų Są
jungos didvyriai M. Dolina ir G. 
Ušpolis, politrukas gen. mjr. V. 
Vinogradovas, viceadmirolas V. 
Kudriavcevas, vilniškės aukš
čiausiosios tarybos prezidiumo 
sekr. J. Gureckas, socialinio dar
bo didvyriu paskelbtas pensi
ninkas K. Petrauskas. Įvadiniu 
žodžiu minėjimą pradėjo Klai
pėdos miesto vykdomojo komi
teto pirm. A. Žalys. Salėn buvo 
įneštos kovose dėl Klaipėdos 
dalyvavusių karinių dalinių vė
liavos. Pagrindinis žodis teko 
pirmajam Klaipėdos miesto 
kompartijos komiteto sekr. Č. 
Slydžiui. Buvo džiaugiamasi, 
kad sovietinės Klaipėdos gim
tadienis yra “visų lietuviškų 
žemių galutinio sujungimo die
na”, kai iš tikrųjų daug lietuviš
kų sričių atiduota Gudijai ir Len
kijai, kai lietuviški Rytprūsių 
vietovardžiai pakeisti rusiškais 
ir atskirti nuo Lietuvos. II D. ka
ro veteranai, miesto vadovai ir 
svečiai padėjo gėlių vainiką 
prie V. Lenino paminklo, dalyva
vo eitynėse Klaipėdos gatvėmis, 
mitinge Pergalės aikštėje, žuvu
siųjų pagerbime karių kapinėse, 
atsiminimų vakare-koncerte.

KOMUNISTĖ DAILININKĖ
Vilniuje po sunkios ligos sau

sio 13 d. mirė beveik visą savo 
gyvenimą komunizmui atidavusi 
dail. Irena Trečiokaitė-Žeben- 
kienė, gimusi 1909 m. spalio 15 
d., Kauno meno mokyklos grafi
kos ir dekoratyvinės tapybos 
studijas baigusi 1935 m. Dar 
studijų metais ji įsijungė ko- 
munistinėn veiklon, dalyvavo 
nelegalaus satyrinio žurnalo 
“Šluota” išleidime, buvo pa
skirta konspiraciniam darbui, 
1934 m., jau įsijungusi komu
nistų partijon, buvo suimta ir 
kalinama. Grįžusi iš kalėjimo, 
rinko aukas kalinamiems komu
nistams, komunizmo šalinin
kams pilietiniam Ispanijos ka
re. Sovietų-vokiečių karo pra
džioje pasitraukė Sovietų Są
jungom Ten dirbo TASSo agen
tūros sistemoje. Pokaryje pra
dėjo dėstyti Vilniaus dailės 
institute, vadovavo tapybos ka
tedros monumentaliosios dailės 
studijai. Pasak nekrologo, skie
pijo studentams “sovietinio me- 
ninko bruožus, pilietinės atsa
komybės jausmą”. Velionės kū
riniuose vyravo tematinės tapy
bos drobės, atsispindėjo revo
liucinė kompartijos praeitis. 
Palaidota sausio 16 d. Antakal
nio kapinėse.

STORAS LEDAS
Gamtos apsaugos komiteto 

inspektorė Lionė Starinskienė 
“Tiesos” sausio 20 d. laidoje pra

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 [ LIETUVĄ
Grįžta

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

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

BRAZILIJĄ, ARGENTINĄ - datos bus skelbiamos 

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

Smulkesnes informacijas teikia
AUDRONĖ arba JŪRATĖ adresu:

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

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

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872

šneko apie dabartinės žiemos 
storą ledą. Vilniuje jis sukaus
tė ne tik Nerį, bet ir srauniąją 
Vilnią. Tik kur ne kur mirga te
kančio vandens plotelis. Ledo 
storis Nemune ties Druskinin
kais — 23 centimetrai. Tai su
daro didelį pavojų vandens 
paukščiams. Šaltis, užtraukda
mas properšas, juos veja iš žie- 
maviečių. Nemuno properšose 
Kaune kasmet žiemoja 2.500 an
čių ir 70 gulbių. Maisto proper
šose prisiglaudusiems paukš
čiams parūpina kauniečiai. Vil
niečiai taip pat padeda žiemo
ti 2.000 ančių. Prie properšų, 
kur būriuojasi paukščiai, rei
kia įrengti lesyklas, jose paber
ti ne tik maisto, bet ir smulkaus 
žvyro. Gamtos apsaugos komite
to tyrimo laboratorijos darbuo
tojas R. Lukša nusiskundžia, kad 
kartais į tas lesyklas maišeliais 
atnešama įvairiausių atliekų — 
mišrainių su majonezu, aštriu 
pomidorų padažu. Paukščiai tai 
lesa, bet po kurio laiko suserga 
ir net nudvesia. Pasak R. Luk
šos, paukščių negalima lesinti 
sūdytu, aštriu, surūgusiu ar su
pelijusiu maistu. Ledas sukaus
tė ir Lietuvos ežerus, kur dabar 
yra daug poledinės žūklės mėgė
jų. Meškeriojimui jie prasigrę- 
žia ar prasikala skyles, bet už
miršta, kad žuvims po storu ledu 
ima trūkti deguonies. Spaudoje 
pasigirdo raginimai, kad reikia 
skylių ne tik meškeriojimui, bet 
ir žuvų gelbėjimui, jeigu jas no
rima išsaugoti vasarai.

NEMUNO LAIVAI
Nemuno laivai grįžo į žiemos 

uostą Kaune. Didžiausia Lietu
vos upe pernai buvo pervežta 
daugiau kaip 2,6 milijono tonų 
krovinių, 3,3 milijono keleivių 
— keliomis dešimtimis tūkstan
čių daugiau, negu buvo planuo
ta. Geriausiai dirbo kapitonų 
Broniaus Vukšnio, Vytauto Ra- 
monaičio ir Albino Ūbos vado
vaujamos laivų įgulos.

“BALTIJOS GINTARĖLIAI-85”
Moksleivių atostogų dienomis 

Kaune rengiamas respubliki
nis pramoginių šokių konkur
sas. Šiemet jame dalyvavo apie 
300 jaunųjų šokėjų iš Vilniaus, 
Kauno, Šiaulių, Klaipėdos, Jo
navos, Kėdainių bei kitų mies
tų ir rajonų, atlikusių klasiki
nius, P. Amerikos ir sovietinius 
pramoginius šokius. Varžėsi da
lyviai nuo devynerių iki aštuo
niolikos metų amžiaus, suskirs
tyti į grupes pagal amžių. Kon- 
kursan įsijungė ir aukščiausios 
klasės šokėjai, buvusieji anks
tesnių “Baltijos gintarėlių” kon
kursų dalyviai. Geriausio šie
metinio konkurso pora tapo klai
pėdiečiai Edita Balčaitytė ir 
Saulius Rubežius — aukščiau
sios klasės šokėjai, devintokė 
ir abiturientas. Saulius jau yra 
buvęs “Gintarėlių” nugalėtoju, 
o Edita laureate tapo pirmąkart. 
Abu šoka nuo antros klasės. Vi
sose grupėse vyravo Lietuvos šo
kėjai, tik jaunesniųjų šokėjų 
“C” grupėje laimėtojų diplomas 
teko maskviečiams N. Nikola- 
jevai ir R. Maminui. Simpatiš
kiausios poros prizas įteiktas 
kauniečiams I. Bajorčiūtei ir V. 
Pilviniui, jauniausios poros — 
anykštėnams I. Balžytei ir A. 
Narbučiui. V. Kst.

Kanados lietuvių katalikių moterų draugijos Hamiltono skyriaus 35-rių 
metų sukakties šventėje dalyvavusios buvusios pirmininkės. Sėdi iš kairės: 
dabartinė pirmininkė M. Liaukienė, M. Tumaitienė, garbės narė S. Rakštie- 
nė, Z. Rickienė, stovi: Gž. Kažemėkienė, M. Vaitonienė, A. Žilvitienė, E. 
Norkienė, G. Kažemėkienė, L. Kriaučiūnienė Nuotr. M. Borusienės

g HAMILTON
AV PARAPIJOS CHORO kaukių 

baliui vasario 16, šeštadienį, Jau
nimo centre, kaukių premijoms 
paskyrė B. Kronas — $80, Alf. Pa
tamsis — $50 ir P. Kanopa — $40. 
Ilgamečiai choristai L. D. Stukai 
vakarui dovanojo vieną laimės 
staliuką. Choras nuoširdžiai dė
koja savo geraširdžiams mece
natams.

AV PARAPIJA 1984 m. turėjo 
$149,696.58 pajamų: $1,429.00 bu
vo surinkta Afrikoj badaujan
tiems, $2,470.00 religinei Lietu
vos šalpai ir $913.00 Pasaulio liet, 
katalikų kongresui. Išlaidų iš vi
so turėta $132,447.33. Už švento
vės remontus išmokėta $27,462.19 
ir $5000.00 atmokėta vyskupijai iš 
$30,000.00 paskolos, įsigyjant ša
lia šventovės esantį namą. Sekma
dienių bei šventadienių rinklia
vos sudarė $54,089.66 parapijos 
pajamų.

GAVĖNIOS REKOLEKCIJAS 
šiemet turėsime kovo 18-24 d.d. 
Vedėjas — kun. dr. V. Cukuras, 
Putnamo vienuolyno kapelionas.

L. KLEVAS IR P. NAVICKAS or
ganizuoja pensininkų išvyką į “Ice 
Capades” Kičenery. Didysis ledo 
spektaklis įvyks vasario 16, šeš
tadienį. Jau dabar organizato
riams reikia žinoti norinčiųjų vyk
ti skaičių. Skambinti L. Klevui tel. 
528-1327.

PRANAS VIZBARAS išskrido 
dviem mėnesiam į Arizoną, Tus- 
con, kur jo jaunesnysis sūnus Ar
vydas orauostyje dirba lėktuvų 
judėjimo kontrolierium. Iš Tus- 
con jis su savo sūnum dar skris į 
Japoniją. “Northwest” lėktuvų 
b-vė, kur jaunasis Vizbaras dir
ba, išduoda kas 90 dienų nemoka
mai pirmos klasės lėktuvų bilie
tus savo tarnautojų tėvams, kad 
tie galėtų juos aplankyti. Pr. Viz
barai tuo pasinaudoja tik vieną 
sykį metuose.

A.a. ALBERTAS SLUŽAS, seno
sios imigracijos lietuvis, mirė š. 
m. sausio 20 d. Paliko artimuosius 
— pamotę Elzbietą, du brolius — 
James ir Vitą, seserį — Prancišką 
Lietuvoje. Palaidotas sausio 23 d. 
iš Aušros Vartų parapijos “Gate 
of Heaven” kapinėse Burlingtone, 
Ont.

HENRIKAS IR GIEDRĖ (buv. 
Breichmanaitė) Szpiecz sausio 
13 d. susilaukė antrosios dukrelės.

Į PENSIJĄ išeina jau ir įstai
gose darbus turėję tautiečiai. Tai 
padarė “Stelco” projektavimo sky
riaus inžinierius P. Masys ir Mc
Master universiteto ligoninės 
knygvedyboje dirbusi G. Breich- 
manienė. Nuo vasario mėnesio 
pensininku pasidarė ir J. Sadaus
kas, dirbęs mašinų prižiūrėtoju 
“Stelco” vielų gamybos skyriuje. 
Iš to paties skyriaus išėjo ir K. 
Rulys.

KAUKIU BALIŲ šiemet čia ren
gia AV par. choras. Šis maskara
dinis vakaras įvyks Jaunimo cent
re paskutinį šeštadienį prieš Ga
vėnią, t.y. vasario 16 d. Bus ski
riamos premijos už įdomiausias 
ir originaliausias kaukes. Šokiams 
gros geras orkestras, veiks baras 
ir šiltų užkandžių bufetas, kuriuo 
rūpinasi D. Mačienė.

ŽŪKLAUTOJŲ-MEDŽIOTOJŲ 
KLUBAS suruošė sėkmingą va
karą sausio 26 d. Jaunimo centro 
salėje. Meninę programą atliko iš 
Londono atvykęs “Pašvaistės” cho
ras su vad. muz. R. Viliene. Jei 
hamiltoniečiai tikėjosi čia įpras
to choro dainavimo, tai jie nuste
bo pamatę kažką nesitikėto ir ne
skelbto. Ši talentingų Londono 
lietuvių grupė davė daugiau kaip

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus A

(Esu "Union Gas” (fl) 

atstovas) <3
Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 

valandą trukusią choro dainų, 
solo, duetų, kvartetų, kupletų ir 
egzotiško šokio programą. Dai
navo vieni vyrai “Dr. Živago”, dai
navo vienos moterys “Meilės va
sara”, dainavo ir telentinga so
listė Irena Černienė su choru ir 
viena. Patys turėjo atsivežę ir sa
vo scenos puošmenis ir apšvieti
mus. Jie tą savo programą yra pa
vadinę “Kabaretu”, atseit, įvairi 
programa žmonių pradžiuginimui. 
Taip ir buvo. Hamiltoniečiai gau
siomis katutėmis už tai atsidėko
jo londoniškiams. AV parapijos 
kleb. kun. J. Liauba buvo pakvies
tas įteikti laimėjimų taures ge- 
riausiems ir sėkmingiausiems klu
bo medžiotojams bei žūklauto- 
jams. Visi galėjo pasivaišinti St. 
Petkevičienės gardžiai pagaminta 
zuikiena ir stirniena. Vakaro šo
kiams grojo trankus “Tzygani” 
orkestras. Buvo laimės staliukų 
loterija. Klubui jau daugelį me
tų vadovauja J. Stankus.

PER GAISRĄ NUKENTĖJUSIAI 
Vasario 16 lietuvių gimnazijai 
Vokietijoj apylinkės valdybos 
ižd. Ant. Liaukus sekmadieniais 
Jaunimo centro salėje renka au
kas.

“ŠIRVINTOS” ir "NEMUNO” tun
to skautai vasario 3 paminėjo 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo matines, dalyvauda
mi organizuotai su savo vėliavo
mis ir savo vadovais šv. Mišiose 
ir po to par. salėje susirinkdami 
į iškilmingą sueiga. K. M.

A. IR J. GEDRIMAI 3 savaičių 
žiemos atostogas praleido Kalifo- 
nijoje, kur atšventė ir 35-rių metų 
vedybinę sukaktį dukros Aldonos 
ir Lino Butkių ir aplankė sesers 
Emilijos ir V. Mikalonių šeimą bei 
kitus gimines Los Angeles mieste.

J. R.
London, Ontario

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS šventė — vasario 24, sekma
dienį, prasidės pamaldomis Šilu
vos Marijos šventovėje 11 v.r., da
lyvaujant organizacijoms su vėlia-

Pranešimas “Talkos” nariams
Maloniai pranešame, kad 1985 m. vasario mėn. 
24, sekmadienį, 4 v.p.p., šaukiamas Hamiltono 
lietuvių kredito kooperatyvo “Talka” trisdešimtas 
metinis narių susirinkimas 
Jaunimo centro salėje, 48 Dundurn St. North, Hamilton, Ont.
Kviečiame visus narius dalyvauti susirinkime ir “Talkos” 30 
metų sukakties vakarienėje. Norintieji dalyvauti vakarienėje 
prašomi iš anksto pasiimti “Talkos” raštinėje vakarienei regist
racijos bilietus. Neturintieji registracijos bilietų sukaktuvinėje 
vakarienėje negalės dalyvauti.

Kredito kooperatyvo “Talka” valdyba

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ UTAII£A” 
KREDITO KOOPERATYVAS 1 /ALlMl
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.............103/4%
santaupas..................... ... 77s% asmenines paskolas.... 12’A%
kasdienines palūkanas Nemokamas pilnas
už santaupas................ ....  7% čekių patarnavimas.
term, indėlius 1 m.......... 1074% Nemokama narių gyvybės
term, indėlius 3 m.......... 1074% drauda pagal santaupų
reg. pensijų fondo........ ..974% dydi iki $2.000.
90 dienų indėlius.......... .... 9% Nemokama asmeninių
(minimum $5.000) paskolų drauda iki $10.000.

vomis. Ta proga bus iškelta Lietu
vos vėliava prie Laisvės pamink
lo ties miesto rotuše. Oficialioji 
minėjimo dalis įvyks 4 v.p.p. Alt- 
house auditorijoje, dalyvaujant 
tautybių atstovams. Kviečiamas 
anglų spaudos reporteris ir tele
vizija. Meninę programą atliks 
solistė Gina Čapkauskienė ir “Paš
vaistės” choras, vadovaujamas 
muz. Ritos Vilienės, pianistas 
muz. Jonas Govėdas. Maloniai 
kviečiami ir tolimesnių apylin
kių lietuviai dalyvauti tautos 
šventėje, kuri įvyks gražioje uni
versiteto salėje su puikia meni
ne programa.

LB Londono apylinkės 
valdyba

Juno Beach, Florida
PALM BEACH lietuvių pen

sininkų klubas sausio 12 d. Juno 
Beach metodistų šventovėje su
rengė sol. Algio Simanavičiaus 
iš Toronto koncertą. Solistas pa
dainavo keletą lietuvių liaudies 
dainų ir keletą arijų iš operų. 
Nors maža ši lietuvių kolonija, 
tačiau į koncertą susirinko apie 
100. Su malonumu klausėmės so
listo sodraus boso, o kai ploji
mais prašėme jį dar dainuoti, jis 
pakvietė mus visus prie jo prisi
dėti ir tada visi sudainavome
“Lietuva brangi”. Po koncerto visi 
pabendravome prie kavutės. B. J.

St. Petersburg, Florida
NAUJA LIETUVIŲ KLUBO 

VALDYBA: pirm. K. Jurgėla, vi- 
cepirm. K. Vaičaitis, sekr. E. Kru- 
likienė, ižd. J. Kirtiklis, finansų 
sekr. V. Kriaučiūnas; direkto
riai — E. Bazėnas, A. Grabauskas, 
A. Karnienė, O. Semelavičienė, 
J. Švedas, V. Ugėnas, S. Velbasis. 
Revizijos komisija — J. Žvynys, J. 
Vaičaitis, G. Puniškienė, kandi
datas A. Šukys. Pareigų perėmi
mas įvyko sausio 19 d. įvykusia
me susirinkime, dalyvaujant 130 
narių.

VASARIO 16 ŠVENTĖ — vasario 
16, šeštadienį, 2 v.p.p., Lietuvių 
klubo salėje. Paskaita — dr. K. Šid
lausko. Meninę dalį atliks P. Ar- 
mono vadovaujamas choras. Pa
maldos — vasario 17, sekmadie
nį, 1 v.p.p., Šv. Vardo šventovėje. 
Lietuvos vėliava bus iškelta net 
keturiose vietovėse.

POETO B. BRAZDŽIONIO poe
zijos rečitalis — kovo 27 d., 6 v.v., 
Lietuvių klube. Rengia LB St. Pe- 
tersburgo apylinkė.

RINKIMAI į LB tarybą — gegu
žės 18-19 d.d. Floridos rinkiminė 
komisija — pirm. Pr. Stanevičius, 
sekr. J. Navakas, narė J. Adienė.

TARPTAUTINIS FESTIVALIS 
— vasario 22-24 d.d. Bayfront 
Center pastate. Lietuviai daly
vaus su įrengtais paviljonais — 
maisto ir tautodailės. Meninę 
programą atliks taut, šokių grupė 
“Audra” ir Lietuvių klubo choras. 
Lietuvių diena — vasario 22 d., 
4 v.p.p.

VAIDINTOJŲ GRUPĖ “ŽIBIN
TAS” Lietuvių klubo salėje kovo 
8, penktadienį, 6 v.v., vaidins A. 
Rūko 3 v. komediją “Bubulis ir 
Dundulis”. Režisuoja A. Ulbinas. 
Aktoriai: B. Ginčauskas, K. Grab- 
nickaitė, V. Lašinskas, E. Krasaus
kienė, M. Krasauskas, S. Juozapa
vičius, V. Račkauskas, S. Vaškie
nė, S. Vaškys. L. Ž.

JA Valstybės
Ganytojinė lazda vysk. P. Balt

akiui įteikta sausio 13 d. Bruk
line, Kultūros židynyje. Iškil
mė pradėta Mišiomis salėje, kur 
jas vysk. P. Baltakis koncelebra- 
vo su septyniais kunigais. Laz
dos įteikimas buvo įjungtas į au
kų atnešimą. Vysk. P. Baltakis 
pageidavo, kad lazda būtų medi
nė, lengva ir patogi pasiimti į 
keliones. Ją iš medžio išdrožė 
Watertowne gyvenantis Simas 
Augaitis, įjungdamas vyskupo 
herbo elementus ir netgi lietu
viško gintaro gabalėlius. Laz
dos įsigijimu rūpinosi specia
lus komitetas, vadovaujamas dr. 
A. Matulaitienės. Komiteto var
du vysk. P. Baltakiui įteiktas 
surinktų aukų likučio $7,100 če
kis, adresas ir kaspinas su jame 
surašytomis visų aukotojų pa
vardėmis. Po pamaldų Maironio 
mokyklos vaikai atliko Kalėdų 
eglutės programėlę, suvaidin
dami Julijos Dantienės vaidini
mėlį, pasveikindami vysk. P. 
Baltakį.

Antrąsias kompoz. Juliaus Gai
delio mirties metines sausio 6 
d. paminėjo Bostono bei apylin
kių lietuviams skirta “Laisvės 
varpo” valandėlė, vadovaujama 
Petro Viščinio. Pokalbyje apie 
velionies veiklą ir jo kūrybinį 
palikimą dalyvavo ir muz. Vy
tautas Rastonis, naujasis Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
Brocktone choro vadovas, pa
keitęs J. Gaidelį. Buvo pabrėž
ta, kad geriausiu paminklu ve
lioniui būtų jo muzikos kūrinių 
išleidimas ir paskleidimas. Pro
gramos metu iš plokštelių ir 
magnetofono įrašų skambėjo J. 
Gaidelio kūriniai.

Bostono Lietuvių piliečių drau
gijos valdybon išrinkti: pirmi
ninku — Vytautas Eikinas, vice- 
pirm. — Lionginas Izbickas, pro
tokolo sekr. — Vytautas Jurgėla, 
finansų sekr. — Arnoldas Plevo- 
kas, ižd. — Gediminas Ivaška, 
maršalka — Martynas Dapkus; 
revizijos komisijon — Tomas Aš- 
menskas, Danutė Izbickienė ir 
Romas Veitas.

Lietuvių fronto bičiulių stu
dijų ir poilsio savaitė įvyks š. 
m. liepos 28 — rugpjūčio 4 d.d. 
Dainavoje. Dalyviai prašomi su 
ja suderinti savo vasaros atosto
gas. Platesnes informacijas pa
skelbs LFB centro valdyba.

Brazilija
Kalėdų eglutė vaikams BLB 

valdybos iniciatyva buvo sureng
ta 1984 m. gruodžio 23 d. Šv. Ka
zimiero parapijos salėje. Pro
gramėlės paruošimu rūpinosi 
jaunoji mokytoja Liucija Bany
tė, kuriai nebuvo lengva sutelk
ti vaikus, išmokyti juos šokti ir 
dainuoti lietuviškai, kai dauge
lis jų negirdi lietuviško žodžio 
savo šeimose. Apie Kalėdų 
reikšmę lietuviškai kalbėjo A. 
P. Tatarūnaitė, portugališkai 
— Silvia Bellacosa. Vaikai at
liko trumpą šokių ir dainelių 
programėlę, pianinu palydėti 
Reginos Karsokaitės. Kalėdų 
senelį jie sutiko lietuvišku svei
kinimu: “Sveikas, Kalėdų sene
li!” Pastarasis atnešė daug do
vanėlių, kurias parūpino BLB 
valdyba.

Kalėdų švenčių poga lietuviš
ka eglute pasipuošė netoli Šv. 
Juozapo šventovės esantis ban
kas “UNIBANCO”. Šiame banke 
savo santaupas laiko daug lie
tuvių. Jo lankytojus su šiaudi
nukais papuošta lietuviška eg
lute ir kalėdiniais papročiais 
nutarė supažindinti Viktoras 
Tatarūnas. Daug laiko pareika
lavo šiaudinukų pagaminimas. 
Daugiausa dirbo O. Rutkaus
kienė, J. Klimaraitytė-Likavi- 
čienė ir A. Tatarūnaitė. Eglutę 
banko patalpose papuošė A. Ta
tarūnaitė su mama Angelika.

Izraelis
Iš okupuotos Lietuvos imigra

vo Eugenijus Šiško (E. Spigly- 
nys), foto korespondentas, ir ap
sigyveno Jeruzalėje. Jam pavyko 
atsivežti gausų foto archyvą, su
kauptą per 38 metus. Jame yra 
negatyvų ir nuotraukų žymiųjų 
Lietuvos kultūros veikėjų, isto
rinių paminklų ir vietų. E. Šiško 
tą archyvą norėtų parduoti už 
prieinamą kainą. Adresas: Mr. 
Shishko, Merkaz Klita, Gilo “A”, 
Block 85/5, Jerusalem, Israel.

Britanija
A. a. Jurgis Kiršinąs, gimęs 

1910 m. Šiaulių apskrityje, mirė 
Nottinghamo universiteto ligo
ninėje, sausio 9 d. Velionis Bri- 
tanijon atvyko 1947 m., ilgiau
siai gyveno Nottinghame. Pri
klausė DBLS, buvo Nottinghamo 
skyriaus valdybos nariu, ener
gingu jos iždininku. Palaidotas 
sausio 17 d. Wilford Hill kapi
nėse iš Šv. Barnabo katedros, 

kur gedulines Mišias atnašavo 
kun. dr. S. Matulis, MIC. Kapi
nėse DBLS tarybos ir Nottingha
mo skyriaus vardu atsisveikino 
K. Bivainis, DBLS centro valdy
bos ir Lietuvių namų bendrovės
— Z. Juras. Buvo stengtasi į lai
dotuves atsikviesti seseris iš 
Lietuvos, bet, deja, nepavyko.

A. a. Jonas Pilipavičius, 73 me
tų amžiaus, ilgametis DBLS 
Leigh skyriaus sekretorius, mi
rė namuose 1984 m. gruodžio 
31 d. rytą. Palaidotas sausio 9 d. 
Mostono kapinėse. Velionis tar
nybą Lietuvos kariuomenėje 
baigė puskarininkio laipsniu. 
Vėliau tarnavo pasienio polici
joje, karo metais — viešojoje po
licijoje. Britanijon iš V. Vokieti
jos atvyko 1947 m., dirbo anglies 
kasyklose.

Kalėdų eglutę savo narių vai
kams Mančesterio lietuvių klu
bas surengė antrą Kalėdų dieną. 
Įvadinį žodį tarė klubo pirm. 
A. Podvoiskis. Kalėdų senelis 
(A. Bruzgys) pabendravo su vai
kais, visus apdovanojo klubo pa
rūpintomis ir privačiomis dova
nėlėmis. Jų gavo net ir suau
gusieji. Arbatėlę paruošė A. 
Podvoiskienė.

Nepriklausomybės šventė Lon
done bus paminėta vasario 16, 
šeštadienį, 7-9 v.v., “Leighton 
House” patalpose. Numatytas 
koncertas, kuriame dalyvaus 
sol. Vida Gasperienė ir oboju
mi grojanti Milda Zinkutė. Po 
oficialios dalies bus bendras 
priėmimas lietuviams ir kita
taučiams svečiams.

Australija
ALB krašto tarybos XIX-je se

sijoje Kanberoje, kai ten vyko 
Lietuvių dienos, buvo išrinkta 
nauja krašto valdyba 1985-86 me
tų laikotarpiui. Ji pasiskirstė 
pareigomis ir pareigas pradėjo 
eiti sausio 10 d. Naująją ALB 
valdybą sudaro: pirm. V. Neve- 
rauskas, vicepirm. J. Jonavičius
— ryšininkas užsienio ir spor
to reikalams, I sekr. V. Baltu
tis, II sekr. N. Alvikienė, narė 
kultūros reikalams J. Vabolie- 
nė, iždininkas ir antrasis narys 
kultūros reikalams L. Gerulai
tis, ALB krašto valdybos ryši
ninkas su ALJ Sąjunga J. Mockū- 
nas. Valdybos būstinė — Lietu
vių namai Adelaidėje. Naujoji 
valdyba primena Australijos 
lietuviams, kad Va&hrio 16 mi
nėjimuose gautos aukos bus pa
naudotos ALB veiklai. Pagrin
dinis dėmesys teks politinės 
veiklos finansavimui ir Lietu
vos laisvės bylos gynimui Aust
ralijoje. Su visų tautiečių gau
sia parama norima įsteigti Lie
tuviškosios informacijos biurą.

Adelaidėn 1984 m. gruodžio 
pradžioje atvyko buvęs pirma
sis lietuvių kapelionas prel. 
Paulius Jatulis, vysk. A. Deks- 
nio sekretorius, auksinę savo 
kunigystės sukaktį atšventęs 
V. Vokietijoje. Šv. Kazimiero 
parapijos taryba Adelaidėje 
šią jo sukaktį nutarė paminėti 
gruodžio 9 d. Koncelebracines 
Mišias prel. P. Jatulis atnašavo 
su dabartiniu klebonu kun. J. 
Petraičiu, MIC, kun. A. Spurgiu, 
MIC, ir iš Melburno atvykusiu 
kun. Pr. Vaseriu. Giedojo para
pijos choras. Sukakčiai skirtos 
vaišės įvyko parapijos salėje. 
Prel. P. Jatulį sveikino Austra
lijos lietuvių kapelionai, Ade
laidės lietuvių organizacijų va
dovai ir veikėjai. Jam įteiktas 
“Australijos lietuvių metraštis”.

Vokietija
Pagrindinis Vasario 16 minėji

mas rengiamas Hiutenfelde va
sario 23 d. Jis bus pradėtas pa
maldomis 2.30 v.p.p. Katalikams 
pamaldas laikys vysk. A. Deks- 
nys Hiutenfeldo katalikų šven
tovėje, evangelikams — kun. Fr. 
Skėrys Hiutenfeldo evangelikų 
šventovėje. Minėjimas įvyks 
Hiutenfeldo rotušės salėje 4 
v.p.p. Pagrindiniu kalbėtoju 
pakviestas dr. Otto von Habs- 
burgas. Meninę programą atliks 
Vasario 16 gimnazijos tautinių 
šokių grupė, choras ir orkestrė
lis. Po oficialios dalies prasi
dės pobūvis su šokiais. Gros JAV 
karo aviacijos orkestro grupė 
iš Ramšteino.

Kun. Vaclovui Šarkai, Hambur
go bei apylinkių lietuvių kape
lionui, padaryta sunki operaci
ja. Jis jau ilgesnį laiką sirgu
liavo. Ligoninėje paaiškėjo, kad 
būtinai reikia inkstų operaci
jos. Sausio 20 d. jį aplankė Ham
burgo lietuviai, kuriems jis lai
kė Mišias ligoninės koplyčioje. 
Sausio 22 d. buvo išimtas vienas 
inkstas. Ligonis pamažu sveiks
ta. Per vokiečių Raudonąjį kry
žių pasiųstas kvietimas Lietu
voje gyvenančioms kun. V. Šar
kos seserims atvykti Hamburgan 
aplankyti sergančio brolio, ku
rio jos nematė jau 40 metų.



Pasibaigus Australijos lietuvių dienoms, jaunimas buvo suvažiavęs į atsisveikinimo gegužinę. Dešinėje gale stalo 
— DANUTE ir RIMA LUKAVIČIŪTĖS iš Kanados Nuotr. R. Kubiliūtės

Gelbėkime kalinamus vadus!

Redaguoja Rūta Girdauskaitė

Australijos lietuvių dienos
Jaunosios kartos dalyvavimas bei įnašas į didžiuosius renginius

Kanados lietuvių dienos 
turi atitikmenį — Australijos 
lietuvių dienas. Australijos 
sporto šventės rengiamos kas
met, o Lietuvių dienos — kas 
antri metai. Sporto šventės 
įvyksta įvairiuose miestuose, 
kur tik yra lietuvių, o Lietu
vių dienos, pagal tradiciją, 
yra įvykusios Sydnėjuje, Mel
burne, Adelaidėje. Trylikto
sios Australijos lietuvių die
nos ir 35-ji sporto šventė įvy
ko mažesnėje lietuvių koloni
joje — Australijos sostinėje 
Kanberoje 1984 m. gruodžio 26 
— 1985 m. sausio 1 d. Suvažia
vo maždaug 1000 Australijos 
lietuvių iš arti ir toli ir net 
iš Š. Amerikos.

Čia bus trumpai aprašomi 
įvykiai, kuriuose Australijos 
jaunesnioji karta turėjo pro
gos pasireikšti. Rengėjų ko
mitetui Kanberoje vadovavo 
V. Martišius ir kartu su juo 
dirbo eilė pajėgių jaunesnio 
amžiaus lietuvių. Šokių šven
tės vadovas ir šokėjų daugu
ma buvo žemiau 30 metų am
žiaus. Visiems žiūrovams 

-ypač patiko trys pačių ma
žiausių šokėjų rateliai. Dai
nų šventėje dalyvavo gerokai 
mažiau jaunesniųjų daininin
kų.

Lietuvių dienų metu įvyku
sioje meno ir tautodailės pa
rodoje dalyvavo jaunesnės 
kartos menininkai, kaip pvz. 
Jonas Abromas iš Sydnėjaus, 
Rasa Bertašiūtė iš Melburno, 
Arūnas Klupšas iš Melburno, 
Rožė Makaravičiūtė iš Mel
burno, Rimas Kabaila iš Kan- 
beros, Faustas Sadauskas iš 
Melburno, Linas Vaičiulevi- 
čius iš Hobarto ir kiti. Paro
dą rengė V Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso atstovė iš 
Kanberos Audronė Stepanie- 
nė.

Sporto šventėje gruodžio 
27-31 d.d. dalyvavo energin
gi sportininkai, priklausan
tys įvairiems Australijos lie
tuvių sporto klubams, iš Syd
nėjaus, Melburno, Hobarto, 
Geelongo, Adelaidės, Kanbe
ros. Sportinėse rungtynėse 
komandos ir paskiri asmenys 
rungėsi golfe, krepšinyje, tink
linyje, skvaše, biliarde, lauko 
ir stalo tenise, plaukime. Be
veik visi komandų susitikimai 
(tinklinio, krepšinio ir pan.) 
įvyko labai įspūdingame Na
tional Sports Centre. Austra
lijos lietuviai sportininkai, 
dalyvavę 1983 m. Pasaulio lie
tuvių sporto žaidynėse, su ma
loniais prisiminimais kalbėjo 
apie savo viešnagę Š. Ameri
koje ir apie ten sutiktus lie
tuvius. 1988 m. Pasaulio lietu
vių sporto žaidynės bus Austra
lijoje. Sporto šventėje ir ki
tose Lietuvių dienų iškilmėse 
dalyvavo PLB vicepirm. jauni
mo ir sporto reikalams R. Dir
voms.

Australijos lietuvių jaunimo 
sąjunga yra labai užimta. 1987- 
88 m. gruodžio 27 — sausio 10 
d.d. Australijoje įvyks VI Pa
saulio lietuvių jaunimo kon
gresas. PLJK pirmininkas — 
Henrikas Antanaitis iš Mel
burno. Jis ir keturiolika PLJK 
rengėjų komitetų turi koordi
nuoti maždaug 300 VI PLJK at
stovų ir dalyvių keliones bei 

viešnages keturiuose Australi
jos miestuose. Kongreso atida
rymas bus Sydnėjuje, stovykla
— Adelaidėje, studijų dienos
— Kanberoje, uždarymas — 
Melburne. Planuojama su
rengti Australijos lietuvių 
jaunimo stovyklą prieš kon
gresą.

Australijos lietuvių dieno
se dalyvavo Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos pirm. Ginta
ras Grušas iš Kalifornijos. 
Australijos Lietuvių jaunimo 
sąjungos susirinkime gruodžio 
28 d. buvo išrinkta nauja AUS 
pirmininkė Rožė Makaravi
čiūtė, kurios dvejų metų ka
dencija užsibaigs prieš VI 
PLJK 1986 m.

ALJS leidžia įdomų žinia
raštį “Jaužinios”. 1984 m. iš
ėjo penki numeriai. Jį reda
guoja Jonas Mašanauskas. 
Kaip ir kiti ALJS nariai, jis 
yra iš Melburno. “Jaužinio- 
mis” stengiamasi prijungti 
lietuviškai nekalbančius — 
dalis žiniaraščio parašyta 
anglų kalba. Per ALJS susi
rinkimą buvo įdomu pasiklau
syti įvairių skyrių pirminin
kų ir buvusios ALJS pirm. Bi
rutės Prašmutaitės praneši
mų. Visiems ypač patiko Ade
laidės skyriaus pirm. Lino Ku
biliaus pranešimas, kuriame 
jis apibūdino mėnesinį jaunų 
motinų susitikimą, ruošian
tis mokyti vaikus lietuviškų 
žaidimų, dainų ir pan., kai jie 
paaugs. ALJS džiaugiasi, kad 
1984 m. įsisteigė naujas ALJS 
skyrius Sydnėjuje. XIX-je Aus
tralijos LB tarybos sesijoje 
pranešimus darė H. Antanai
tis, B. Prašmutaitė ir G. Gru
šas.

Gruodžio 30 d. buvo su
rengtas jaunimo vakaras. Pa
gal LD tradiciją jaunimas su
rengia talentų ar vaidinimų 
vakarą. Šį vakarą koordinavo 
Rasa Mauragienė iš Kanberos, 
pranešėju buvo (ir dainų šven
tės) Petras Gilmour. Adelai
dės skyrius vaidino A. Rukšė
no “Posėdis pragare” ištrauką, 
Sydnėjaus — “Eglė žalčių ka
ralienė”, Melburno — “Susiti
kimas”, Kanberos — “Ne, ne 
laisvės nėra . ..” Vaidinimams 
paruošti reikėjo daug pastan
gų ir repeticijų. Solo daina
vo Petras Račkauskas, Birutė 
Kymantienė, Virginija Bruožy- 
tė, Birutė Prašmutaitė. Jiems 
akompanavo Zita Prašmutaitė. 
Estradinių dainų duetą daina
vo Kymantienė ir Bruožytė. 
Gitaros solo grojo Edis Barila 
iš Sydnėjaus, o fleita grojo 
Cecilija Kemežytė iš Kanbe
ros.

Vaidinimą “Kas iš to” atliko 
jaunuolės iš Adelaidės. Savo 
poeziją deklamavo S. Kubi
lius, o “Vaidilą Valiūną” — 
D. Baltutytė.

Jaunimui buvo progos ir pa
šokti. Sportininkų šokiuose 
Woolshed grojo “Snakes 
Alive”. Šokiai priminė mūsų 
“barn dance”. Kitom dviem 
progom grojo Melburno latvių 
(ir vieno lietuvio) grupė “Lem- 
basts”, per kurias buvo pro
gos išgirsti jaunimo laikraš
tėliui parašytą dainą “Jau
žinios”. Grojo ir kiti orkest
rai kitomis progomis.

Australijos lietuvių dienose 
dalyvavo maždaug 50 asmenų 
iš Š. Amerikos, jų tarpe maž
daug 10 žemiau 30 metų am
žiaus. Jų tarpe buvo PLJS 
pirm. Gintaras Grušas, ir Kliv- 
lando okteto narys P. Nasvy- 
tis. Be to, kaip turistai buvo 
atvykę jaunuoliai iš Baltimo- 
rės, Čikagos, Hamiltono ir To
ronto. Gal reikėtų taip pat pa
minėti, kad Australijos lietu
vių dienose dalyvavo PLB pir
mininkas V. Kamantas, VLIKo 
vicepirm. V. Jokūbaitis, Tau
tos fondo pirm. J. Giedraitis, 
PLB vicepirm. jaunimo ir spor
to reikalams R. Dirvonis ir 
ALB krašto tarybos sesijos 
paskaitininkas dr. P. Kisielius. 
Visiems pirmą kartą Australi
joje viešėjusiems gerą įspūdį 
padarė lietuvių organizuotu
mas. Mes esame dėkingi už 
Australijos lietuvių draugiš
kumą iš kitur atvykusioms. 
Žinoma, kaip ir Š. Amerikoje, 
yra tokių lietuvių kilmės jau
nuolių, kuriems lietuviški rei
kalai neįdomūs. Jie nekalba 
lietuviškai. Tačiau buvo ma
lonu matyti aktyvaus Australi
jos jaunimo, dirbančio chorų, 
šokių grupių, ALJS skyrių va
dovavime. Jie vyksta į sporto 
šventes, į Lietuvių dienas, į 
Š. Ameriką, į Lietuvą.

Australijos lietuvių dienos 
yra labai graži proga to kraš
to lietuviams, jauniems ir se
niems, suvažiuoti į vieną vietą 
organizacijų posėdžiams, dai
nų ir šokių šventėms bei kon
certams. Tai puiki proga pa
sportuoti, būti žiūrovais, pa
šokti, pabendrauti su kitais 
lietuviais sporto rungtynėse, 
susitikimuose, gegužinėse, Mi
šiose. Lietuvių dienų atidary
mas ir Naujų metų sutikimas 
sutraukė ypač didelius būrius 
lankytojų. Kanbera yra gražiai 
suplanuotas miestas, nors iš 
pradžių buvo sunku orientuo
tis. Kanberoje mažai kas turė
jo giminių ar draugų, pas ku
riuos galėjo apsistoti. Visi 
buvo truputį išsisklaidę įvai
riuose viešbučiuose ir univer
siteto bendrabučiuose. Tačiau 
visi žinojo, kad galės susitikti 
gan patogiose Lietuvių klubo 
patalpose. Kanberos lietuviai 
padarė visiems malonią staig
meną, surengdami tokios pla
čios apimties Lietuvių dienas, 
kaip ir didesnės lietuvių ko
lonijos.

Š. Amerikos lietuvių jauni
mui bus progų susipažinti su 
Australijos gamta jų vasaros 
metu. Apie ją buvo mažai mi
nėta, bet gamta, kartu su Aus
tralijos vasaros sezonu (gruo
džio mėn.) prisidėjo prie Aus
tralijos Lietuvių dienų įdomu
mo š. amerikiečiams. 1986 m. 
Australijos lietuvių dienos 
bus Sydnėjuje. 1987-88 m. VI 
PLJK bus keturiuose Australi
jos miestuose, o 1988 m. Aus
tralijoje bus Pasaulio lietu
vių sporto žaidynės. Š. ameri
kiečių jaunimas turėtų taupyti 
atostogas ir pinigus kelionei 
į bet kurį iš tų renginių. Dideli 
nuotoliai tegul neatbaido jū
sų nuo įdomių naujų pažinčių 
ir pergyvenimų Australijoje.

R. Kubiliūtė

Mielas Kanados lietuvių 
jaunime,

Neseniai du lietuviai kuni
gai buvo neteisingai nuteisti 
Lietuvoje. Jų nusikaltimas — 
rūpinimasis jaunų žmonių ti
kėjimu bei sąžininga tarnyba 
Dievui, o ne bedieviškai val
džiai. Šiuo metu kun. A. Sva
rinskas ir kun. S. Tamkevičius 
yra kaliniai, tačiau jų padė
tis nėra beviltiška. Mes gali
me jiems padėti!

Įvairiose vietovėse lietuvių 
jaunimas yra pradėjęs rinkti 
parašus už kun. A. Svarinską 
ir kun. S. Tamkevičių. Mūsų 
tikslas — surinkti milijoną 
parašų, protestuojančių prieš 
sovietų valdžios nusikaltimą 
savajai konstitucijai.

Prisidėkite prie šios kovos! 
RINKITE PARAŠUS UŽ KUN. 
SVARINSKĄ IR KUN. TAM
KEVIČIŲ! Tie parašai paro
dys sovietų valdžiai, kad pa
saulis žino kas vyksta už gele
žinės uždangos ir reikalauja 
teisybės ten gyvenantiems.

Rinkti parašus nėra ypatin
gai sunkus darbas. Reikia tik
tai peticijų blankų, rašiklių 
ar šratinukų ir pasiryžimo. 
Blankus galite patys atspaus
dinti. Lapo viršuje rašykite:

In 1983, two of Lithuania’s most 
admired priests, Alfonsas SVA
RINSKAS and Sigitas TAMKEVI
ČIUS, were given long prison sen
tences and exiled. The charge 
“anti-Soviet propaganda” — de
fending the rights of Church and 
State. A massive petition of pro
test is being signed by the people 
of Lithuania at the risk of losing 
jobs or receiving prison senten
ces.

Basic human values and the 
right to religious expression 90045, USA.

Dx/ikalbis žiniaraštis
Kanados lietuvių jaunimo sąjungos

Kanados lietuvių jaunimo 
sąjunga išleido žiniaraštį lie
tuvių ir anglų kalbomis. Iš vie
nos pusės mintis, kad Kanados 
lietuvių jaunimą informuoti 
apie jaunimui svarbius reika
lus neužtenka vien lietuvių 
kalbos yra liūdna, bet mes tu
rime prisipažinti, kad tai yra 
tiesa. Kas metai lietuviškai 
nemokančio jaunimo skaičius 
didėja. Tik turime pažvelgti į 
pavyzdžius — Pietų Ameriką, 
Didžiąją Britaniją, Pensylva- 
niją ir net arčiau namų, Ka
nados lietuvių kolonijas, su
prasti, kad išeivijoje lietu
vių kalbos laukia liūdnas liki
mas. Kaip šitie pavyzdžiai 
mums rodo, lietuvių kalbos 
nemokėjimas lietuvių jaunimo 
tarpe nereiškia, kad išeivijo
je mūsų kalba bus visai už
miršta, bet jinai niekada ne
bus taip plačiai vartojama, 
kaip jinai vienu laiku buvo.

Pirmiausia turime pabrėž
ti, kad Kanados lietuvių jau
nimo sąjungos statute yra pa
rašyta: “KLJS vykdo Lietuvių 
Chartą”. Pastaroji sako, kad 
“kalba yra stipriausias tau
tinės bendruomenės ryšys”, ir 
“lietuvių kalba lietuviui yra 
tautinė garbė”. Todėl KLJS 
kalba yra lietuvių kalba. Bet 
KLJS statute irgi yra parašy
ta, kad KLJS “rūpinasi ugdyti 
lietuvių jaunime tautinį sa
vitumą ir vienybę, telkti lie
tuvių jaunimą lietuvių kultū
rai ugdyti, brandinti lietuvių 
jaunime bendruomenės mintį 
ir ruošti jį bendruomeniniams

KLJS ŽINIARAŠTIS
THE NEWSLETTER OF THE CANADIAN LITHUANIAN YOUTH ASSOCIATION
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Vasario 16 gimnazijos mokiniai kalėdinės eglutės renginyje vaidina kun. J. Dėdino scenos vaizdelį “Teateinie 
Tavo karalystė”. Palangėje sėdi būsimos vaidintojos — R. Lemkytė ir L. Lipšytė. Belaisvius vaidina D. Korintaitė, 
I. Povilianskaitė, G. Diavaraitė Nuotr. M. Šmitienės

are both GUARANTEED by the 
Constitution of the Soviet Union, 
by the International Helsinki Hu
man Rights Treaty, and by state
ments from the highest positions 
of the Soviet government.

We, the undersigned, protest 
and urgently request either a PUB
LIC ADMISSION by the USSR as 
to the invalidity of the stated gua
rantees OR the respect of them 
with the immediate release of 
these two priests and the permis
sion for them to return to their 
pastoral ministry.

Palikite vietos dvidešimčiai 
parašų bei adresų. Parašus 
rinkite visur — savo parapi
jose, tarp savo draugų, mokyk
loje ir kur tik galite. Rinkite 
juos su draugais ar pavieniui. 
Būkite drąsūs! Parašus surin
kę, siųskite juos šiuo adresu: 
Parašai,Box 1, 7101 West 80th 
St., Los Angeles, CA 90045, 
USA.

Iš anksto dėkojame jums už 
pastangas ir linkime daug sėk
mės! Atsiminkite, nėra tiek 
svarbu ar surenkate 20 para
šų ar 1000 parašų, svarbiau
sia — kad stengėtės.

Netylėkime! Neleiskime 
tiems, kurie yra užslopinę mū
sų Lietuvos šauksmą už tiesą, 
nutildyti ir mus. Jei žino
dami apie šitokias neteisybes 
tylėsime, tai parodysime oku
pantui, kad jis yra laimėjęs 
— nutildęs ir mus, gyvenan
čius laisvėje.

Ginta Palubinskaitė,
PUS centro valdybos narė 

Pastaba. Daugiau informa
cijų ir peticijų blankus gali
te gauti šiuo adresu: Lietuvos 
laisvinimo lyga, Box 1, 7101 
West 80th St., Los Angeles, CA 

valdyba pirmą kartą oficialiai 
prabilo į savo narius ir anglų kalba

uždaviniams vykdyti”. O kai 
didėjanti dalis lietuvių jau
nimo Kanadoje nebemoka lie
tuvių kalbos, kaip yra įmano
ma Kanados lietuvių jaunimo 
sąjungai atlikti savo statuto 
reikalavimus vien lietuvių kal
boje?

Mūsų supratimu, jeigu Kana
dos lietuvių jaunimo sąjunga 
leistų savo žiniaraštį tiktai 
lietuvių kalba, ignoruotų 
labai svarbią dalį Kanados 
lietuvių jaunimo, būtent tuos 
jaunuolius ir jaunuoles, ku
rie, nepramokę lietuvių kal
bos, negali laisvai naudotis 
tuo, ką lietuvių visuomenė lie
tuviams siūlo, ypač lietuviš
kom knygom ir spauda. Toks 
jaunuolis ar jaunuolė gali la
bai nusivilti, neradę jokių pro
gų pasidalinti savo nuomone 
ar rūpesčiais lietuvių visuo
menėje ir savo gabumais prisi
dėti prie lietuviškos veiklos! 
KLJ sąjungai labai rūpi tą jau
nimą pasiekti, kad jisai nusi
vylęs nedingtų Kanados gyven
tojų skaičiuose.

“JŽ” redakcijos pastaba. Šis 
įvadinis žiniaraščio redakto
rių žodis yra įtikinantis. 
Abiem kalbom jie pasieks dau
giau jaunimo angliškoje Kana
dos dalyje, bet nepasieks jo, 
gyvenančio prancūziškoje Ka
nados dalyje. Reikėtų žinia
raščio redaktoriams atkreipti 
dėmesį į lietuvių kalbos tai
syklingumą. Pirmame žinia
raščio numeryje labai daug 
klaidų. Teateina į pagalbą vy
resnieji tautiečiai.
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EVELINA PETRAUSKAITĖ iš Londono, Ont., Toronto madą agentūros 
“International Top Models" modeliuotoja, š. m. sausio 14 d. išvyko į Japo
nijos sostinę Tokijo. Pagal sutartj su japoną agentūra “ERA Fashions 
International Ine.”, iki grįžimo Kanadon pavasarį modeliuos Tokijo ir 
Osakos miestuose

Kalėdų eglutė gimnazijoje
Kūčios, giesmės, orkestras, vaidinimas, dovanos

Paskutinę dieną prieš Ka
lėdų atostogas susirinkome 
švęsti Kūčių. Vakare prie ilgų, 
tradiciniais Kūčių valgiais 
apkrautų stalų susėdo didelė 
mūsų šeima: mokiniai, tėvai, 
kurie atvyko jų pasiimti į na
mus, mokytojai su šeimomis, 
virėjos, valytojos ir nemažai 
garbingų svečių.

Šios šventės iniciatorius ir 
kasmetinis organizatorius yra 
evangelikų kapelionas kun. 
Fricas Skėrys. Šiemetinė Ka
lėdų eglutė — jau trisdešim
toji. Jis pirmasis ir sveikino 
visus čia susirinkusius. Kal
bėjo ir gimnazijos direktorius 
Andrius Šmitas, kuratorijos 
pirmininkas kun. Alfonsas 
Bernatonis, Hiuttenfeldo ka
talikų ir evangelikų parapijų 
kunigai, Hiuttenfeldo seniū
nas, o taip pat Pasaulio liute
ronų sąjungos vokiečių tauti
nio komiteto įgaliotinis kun. 
Edmund Ratz.

Dvyliktokas Arvydas Herbs- 
tas perskaitė Luko evangeliją, 
skirtą Kristaus gimimo šven
tei. Skautai, kurie šiemet, va
dovaujami Meilės Mickienės, 
labai atgijo, padeklamavo gra
žių jaudinančių eilėraščių ir 
uždegė salėje žvakutes. Eglu
tės žvakutes, pagal nusistovė
jusią tradiciją, uždegė kura
torijos pirmininkas, direkto
rius, abu kapelionai ir moki
nių komiteto atstovai.

Gražiausias momentas — 
mūsų baltųjų kalėdaičių — 
plotkelių laužymas. Dar kar
tą pasijutome esą vienos šei
mos nariai. Ne vienam suvirpo 
balsas, sveikinant draugą su 
artėjančiom Kalėdom, net pa
niurėliai nusišypsojo, o išdy
kėliai minutei kitai surimtė
jo. Laužėme tą kalėdaitį tik 
po mažytį trupinėlį, kad už- 
tektų visiems draugams ir ar
timiesiems. Paskui jau sėdome 
prie papuoštų stalų.

Dvi dienas plušo virėjos su 
talkininkėmis: gamino mišrai
nes, silkes, kepė prėskučius,

žuvį, virė kompotą, kisielių, 
aguonų pieną ir t.t. Dabar gi 
mes, po maldų ir apeigų ganė
tinai išalkę, tuos skanėstus 
su apetitu dorojome.

Atėjo eilė meninei daliai. 
Mokytojo A. Paltino paruošti 
dainininkai bei orkestrantai 
pagrojo ir pagiedojo daug ka
lėdinių giesmių. Orkestrėlis 
atsigavo po gaisro. Šį vakarą 
vienu metu grojo net 14 jaunų
jų muzikantų. Mes prie stalo 
džiaugėmės ir gėrėjomės dar
niai atliekamomis giesmėmis 
ir kalbėjome, jog daug prakai
to turėjo išlieti A. Paltinas, 
kol paruošė tokią puikią pro
gramą.

Gimnazijoje yra tradicija 
Kūčių vakarui paruošti vaidi
nimą. Šiemet mergaičių bend
rabučio vedėja mokyt. Genė 
Venckuvienė surežisavo kun. 
J. Dėdino parašytą scenos vei
kalėlį bibline tema “Teatei
nie ir Tavo karalystė”. Vaidi
nimas labai pavyko: čia buvo 
ir rimtų, graudžių bei iškil
mingų scenų, ir gausu juokin
gų replikų. Svarbiausius vaid
menis atliko Milda Motekaity- 
tė, Darius Sužiedėlis, Gabija 
Diavaraitė, Ingrida Povilians
kaitė ir Daiva Korintaitė. Vai
dinimą paįvairino tinkamai 
pritaikyta muzika ir net bale
tas.

Kun. J. Dėdinas įrašė vaidi
nimą į video kasetę. Visi buvo 
šiuo veikalu sužavėti, o labiau
siai patiko karalius Nabucho- 
donosaras, kurį talentingai 
suvaidino Milda.

Koks būtų Kūčių vakaras be 
Kalėdų senelio! Nė vienais 
metais neužmiršta jis pas mus 
apsilankyti per paankstintas 
Kūčias. Liežuvį jis turi sal
džiai rūgštų: besiklausydami 
jo, vieni juokiasi, kiti rausta. 
Tačiau nuotaika visų gera, nes 
kartu su prakalba jis atsiga
beno daugybę maišelių, pilnų 
obuolių, apelsinų, šokolado, 
riešutų. Apdovanojo ne tik mo
kinius.

Per visą sumaištį po gaisro 
buvo pražiopsotos svarbios 
sukaktys. Kuratorijos pirmi
ninkas kun. A. Bernatonis at
šventė 70-tą gimtadienį, kun. 
F. Skėrys — 65-ąjį ir suruošė 
30-tą Kalėdų eglutę, gimnazi
jos mokytojai Aloyzas Weige- 
lis, kun. Jonas Dėdinas ir gim
nazijos buhalteris pas mus jau 
dirba 25 metus. Kalėdų senelis 
jų neužmiršo ir apdovanojo 
sunkiomis, gražiai įpakuoto
mis keturkampėmis dėžėmis, 
kurių turinys liko paslapty
je.

Po ilgo, tačiau malonaus va
karo išsiskirstėme. Rytojaus 
dieną vieni patraukė namo, 
kiti pas draugus, treti iške
liavo pasižvalgyti po Europą.

Bronė Lipšienė
• Savo tautiškumą bei žmonišku

mą tiksliai suprantąs žmogus visuo
met yra dviejų tėvynių pilietis — 
savo ir viso pasaulio.

DR. J. ERETAS
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Dalis skaučių vodoviu naujosios vadovybės pareigų perėmime Čikagoje. 
Iš kairės: s. DALIA GOTCEITIENĖ, v.s. DANUTĖ EIDUKIENĖ, dvasios 
vadas kun. J. VAIŠNVS, SJ, naujoji vyr. skautininke STEFA GEDGAU
DIENĖ Nuotr. M. Žitkaus

Kanados Lietuvių fondas

Nauji veidai skautų vadovybėje
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Kaip ir kitos mūsų organiza
cijos, renkančios savo vadovy
bę demokratiniais principais, 
savo narius apjungiančios įvai
riuose laisvojo pasaulio kraš
tuose, taip ir Lietuvos Skautų 
Sąjunga, sėkmingai ir tvarkin
gai pravedusi visų savo šakų 
aukščiausios vadovybės rinki
mus, š. m. sausio 13 d. Čikago
je atliko pareigų perdavimo iš
kilmę.

Į jaukias Jaunimo centro pa
talpas sugužėjo skautininkės 
ir skautininkai iš įvairių vie
tovių dviejų dienų posėdžiams, 
pasitarimams ir susipažinimui.

Skautų sąjungą sudaro seseri
ja, brolija, Akademinis skautų 
sąjūdis ir jūros skautai. Aukš
čiausias jų visų organas yra pir- 
mija. Sąjunga taip pat turi sa
vo garbės teismą, kontrolės ko
misiją ir garbės gynėjus. Dievo, 
tėvynės ir artimo tarnyboje są
junga jau gyvuoja nuo 1918 m., 
bolševikų panaikinta 1940 m. 
Lietuvoje ir vėliau atsisteigu- 
si tremtyje — Vokietijoje 1945 
m. liepos 25 d.

Lietuviškosios skautijos is
torijos negalima atsieti nuo mū
sų tautos likimo, todėl ir už pa
vergtos tėvynės ribų, drauge su 
visomis mūsų ideologinėmis ir 
kultūrinėmis organizacijomis, 
skautų veikla paplito visame 
laisvajame pasaulyje, tęsdama 
lietuviško skautavimo idealus 
ir tradicijas. Tai organizacija, 
kurios pagrindą sudaro jauni
mas nuo paties jauniausio am
žiaus, todėl jos prieauglis per 
keturis dešimtmečius už Lietu
vos ribų užtikrina jos tęstinu
mą ir gyvybę.

Su malonumu teko ir man daly
vauti Čikagoje surengtose parei
gų perdavimo iškilmėse, atsi
sveikinant su buvusiais vado
vais ir pasitinkant naujai iš
rinktuosius. Šitame straipsnyje 
daugiau paliesiu skaučių seseri
ją dėl dviejų priežasčių: a. jai 
priklausau nuo savo gyvenimo 
dešimtų metų ir visą gyvenimą 
išlikau toje organizacijoje ak
tyvi, b. naujoji seserijos vadi- 
ja įvedė naujovę, decentralizuo
dama pačią vadiją, į jos sudėtį 
įtraukdama vadoves — vadijos 
skyrių viršininkes ir nares iš 
įvairių vietovių. Iki šiol visa 
vadija buvo vienoje vietovėje, 
tuo būdu lyg ir izoliuota nuo 
visame pasaulyje esančių vie
netų.

Naujai išrinktoji vyriausia 
seserijos skautininke v.s.t.n. 
Stefa Gedgaudienė, gyvenanti 
Klivlande, pareigų perėmimo 
metu savo trumpu žodžiu labai 
optimistiškai nuteikė iškilmių 
dalyvius šiais žodžiais: “Baig
damos dieną, vakaro maldoje 
prašykime Aukščiausiąjį, kad 
Jis duotų jėgų priimti su oru
mu tai, kas nepakeičiama, iš
tvermės ir ryžto — atlikti tai, 
kas privaloma ir keistina, iš
minties — matyti skirtumą”. 
Šalia apdovanojimų, padėkų 
ir gėlių bei garbės konsulės Ju
zės Daužvardienės patriotiško 
žodžio, malonu buvo stebėti vy
riausios skautininkės pavaduo
toją v.s. Mariją Vasiliauskienę 
iš Toronto. Tai patyrusi, visada

aktyviai dalyvaujanti seserijos 
veikloje skautininke, ėjusi gar
bės gynėjos pareigas, buvusi 
tarybos narė, Toronto jūros 
skaučių globėja. Jos dėka seseri
jos vadijos veikla įgys plates
nę tarptautinę reikšmę ir su
stiprins pagrindinį išeivijos 
skautijos siekį — jungti viso 
laisvojo pasaulio skautus ir 
skautes vieno bendro idealo 
labui.

Pažymėtina, kad naujosios 
vadijos sudėtyje yra skautinin- 
kės-vadovės iš visų Š. Ameri
kos rajonų — Kanados, Vidu
rio, Atlanto ir Ramiojo Van
denyno.

Pareigų perdavimo iškilmės 
praėjo oriai ir iškilmingai. Nau
jasis LSS tarybos pirm. v.s. Pet
ras Molis iš buvusio pirminin
ko v.s. Sigito Miknaičio perėmė 
pareigas, pareikšdamas, kad 
skautai išaugino eiles visuome
nininkų, kurie dalyvauja ir va
dovauja bendroje mūsų kultūri
nėje ir visuomeninėje veikloje. 
Naujieji LSS brolijos vadovai 
yra v.s. fil. Kazys Matonis ir pa
vaduotojas ps. Algis Senkus. 
Naujasis Akademinio skautų są
jūdžio pirm. s. fil. Kęstutis Je- 
čius pasakė entuziastingą kalbą, 
kurioje pabrėžė akademinio iš
silavinimo reikšmę ir reikalin
gumą savo gyvenimą kreipti 
skautiškų idealų linkme bei 
visus savo darbus atlikti “ad 
meliorem”.

Iškilmių išvakarėse posėdžio 
metu buvo iškeltas skautų veik
los garsinimo klausimas. Esą 
skautai savo veiklos nerekla
muoja, neinformuoja visuome
nės. Todėl skatinami vietovių 
vadai palaikyti glaudesnius san
tykius su žurnalistais ir fotogra
fais. Skautai pasidžiaugė faktu, 
kad dviejų kadencijų dvasios va
das skautininkas kun. Paulius 
Baltakis buvo įšventintas vys
kupu. Jo šventinimo iškilmėse 
skautai buvo atstovaujami. Taip 
pat skautų dalyvavimas šv. Ka
zimiero iškilmėse Romoje ir 
Toronte bei kitose vietovėse 
buvo labai šiltai pagirtas. Va
karonės metu buvo malonu iš
girsti s. Irenos Šerelienės poe
tišką atidarymo žodį, “Dainuo
jančių žemaičių” darnų daina
vimą ir poetės-rašytojos v.s. Ni
jolės Jankutės Užubalienės poe
ziją.

Žodžiu, lietuviškosios skau
tijos vadovybės pareigų perėmi
mo iškilmių savaitgalis daly
viams ir svečiams sudarė įspūdį, 
kad organizacija yra gyva, gero
se, sumaniose rankose, pasiry
žusi tęsti lietuviško skautavimo 
tradicijas ir skiepyti aukščiau
sios moralės idealus jauniausio
je kartoje.

NAUJI NARIAI IR {NAŠAI
1131 Otavos “Ramunėlės” . $100.00
1132 Savickas Balys........... 100.00
1133 Klubas “Kirvis”.........  200.00
1134 Bagdono Petro atm...... 120.00
1135 Bernotas Antanas ir

Morta.......................... 100.00
1136 Pakarna Ignas ........... 100.00
1137 Jotautas Jonąs ........... 100.00
1138 Noreikos Felikso atm.. 100.00
1139 Rimkus Aleksas ........  100.00
1140 Tikuišis Vytautas......  100.00
1141 Vitkus Bronius ir

Aldona ....................... 100.00
1142 Žymantas Pranas ir

Marija ........................ 100.00
1143 Š. P............................... 100.00
1144 Batūra Danutė ........... 100.00
1145 Batūra Kazimieras..... 100.00
1146 Babeckas Petras ir

Agota.......................... 100.00
1147 Gaputis Andrius ..v..... 100.00
1148 Piečaitis Vincas ir

Silvija ........................ 100.00
1149 Montrealio skaučių tuntas

“Neringa”................... 100.00
1150 MiliušoJ. atm.............  955.05
1151 Toronto liet, skautų tuntas

“Rambynas” ............... 100.00
1152 Jakimavičienė Ona .... 100.00
1153 Zubrickų Benedikto ir

Benediktos atm........... 200.00
1154 Masio Antano atm....... 500.00
1155 Stravinskas Edis .......  100.00
1156 Grinius Marius..........  200.00
1157 Žukausko Petro atm. ... 150.00
1158 Montrealio skautų tuntas

“Geležinis vilkas” ...... 100.00
1159 Prisikėlimo parapijos sp.

klubas “Aušra”..........  100.00
PRADINIAI ĮNAŠAI

Boguslauskas E........$ 50.00
Heikys Edvardas.........  50.00
Dūda Romas................. 50.00
Jonelis Pranas............. 50.00
Kasperavičius Feliksas 50.00 
Liauba Petras ............  40.00

Opanavičienė Uršulė ... 30.00 
Bončkus Silvestras.....  20.00
Bielskis Vincas ...........  20.00
Valantiejus Jonas .......  20.00
Birštonas Jonas........... 10.00
Laucius Antanas.........  10.00
Svirplys Antanas.........  10.00
Mitalas Alg.....................  5.00

ĮNAŠUS PAPILDĖ 
10 Mockus Zigmas ir 

Liudvika . iki $ 700.00
23 KLB Otavos apyl.....  7,700.00
72 K. Lukošius .............. 400.00
73 Kojelaičiai Aleksas ir

Teodora ................ 53,747.00
77 “Talka” Hamiltono liet, 

kredito kooperatyvas 
........................  2,100.00 

277 Karosas Jurgis.........  140.00
289 Šulma Vladas dr...... 1,700.00
348 Strikaitis. J.V.K......... 125.00

354 Vitkūnas Jonas ....  3,100.00
380 Treigio Sergijaus 

atm.....................  754.00
608 Latauskas Petras .... 1,100.00
692 Bačėnas Vincas....... 300.00
766 Toronto Lietuvių 

namai ............. 4,300.00
794 Zatorskiai Edvardas ir

Sofija .....................  5,100.00
Kanados Lietuvių fondas sveiki

na naujus narius ir įnašus papil
džiusius, o taip pat ir pradinius

įnašus įmokėjusiems. Ypatinga pa
dėka ir sveikinimas priklauso Wa- 
saga Beach ir apylinkės lietuviams 
iš Collingwoodo, Staynerio ir Wasa- 
ga Beach įsijungusiems į KLF veik
lą. Juos išjudino naujas KLF įgalio
tinis Juozas (pavardės prašė nemi
nėti). Atrodo, kad darbštūs asme
nys paprastai būna kuklūs, taip 
kaip ir šiuo atveju. Jis surinko 10 
pilnų narių ir tiek pat įmokėjusių 
pradinius įnašus. KLF

Mylimai motinai, uošvei ir senelei

AfA
KAZIMIERAI VALANTINIENEI

mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai EMILIJAI KUT-
KIENEI, žentui VYTAUTUI, vaikaičiams MINDAUGUI, 

VYTAUTUI, BIRUTEI, LAIMUTEI ir jų šeimoms -
Stasė ir Stepas Smalinskai Joana ir Česius Kūrai 

su šeima su šeima

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 ...............................................................................................
■ ——— ---------------

AUKA PAREMKIME LIETUVOS LAISVINIMO DARBĄ
Jau daug metų jįdirba Lietuvių Bendruomenė visuose laisvojo pasaulio kraštuose. Amerikęje ji iškovojo 

Lietuvos Diplomatinės Tarnybos tęstinumą, Australijoje susigrąžino jau atimtą Pabaltijo kraštų okupacijos 
nepripažinimą, vėl Amerikoje išsaugojo Valstybės departamento žemėlapiuose ketinamą išimtįpastabą, 
jog JAV nepripažįsta Pabaltijo valstybių Sovietų Sąjungos teritorijom. Visuose kraštuose leidiniais, radijo 
bangomis, raštais, memorandumais bei žodžiu įvairių apsilankymų progomis, ji informuoja įvairias valdžias 
apie sunkią Lietuvos padėtį ir prašo jai pagalbos. Visam tam darbui reikia daug darbininkų, bet dar daugiau 
lėšų, kurių Lietuvių Bendruomenė visur ir visada labai stokojo.

Todėl ir kreipiamės įjus, mieli tautiečiai, prašydami neužmiršti jos ir šios Lietuvos nepriklausomybės šven
tės proga. Paremkime ją nors ir kuklia auka. Vasario mėnesį laikykime Lietuvos laisvinimo reikalams lėšų telki
mo mėnesiu ir jo metu atiduokime savo auką Lietuvių Bendruomenei. įteikime ją savo krašto vadovybei minė
jimų ar kitokių progų metu arba siųskite tiesiog Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybai šiuo adresu:

LITHUANIAN WORLD COMMUNITY
5620 So. Claremont Ave.
Chicago, IL 60636, USA

Aukas siųskite pasinaudodami šia atkarpa:

Vardas ir pavardė ............................................. .......................................................... ;..........................................

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

PLB valdybai Vasario 16 proga aukoju ............................................................... .................................................

Čekį rašykite: Lithuanian World Community

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

KELIONĖ nr.

KELIONĖ nr.

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, 
9727S. Western Ave., Chicago, IL 60643. 

Tel. (312) 238-9787.

KELIONĖ nr.

KELIONĖ nr.

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros

1985 METŲ KELIONĖS l 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

(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 “FINNAl R" lėktuvais Zf/NNR/R

Simple elegance... by Finnish design

Lietuvių kredito kooperatyvo “Talka” nuosavi namai Hamiltone, Ontario

“Talkai” 30 metų
Hamiltono “Talkos” kredito ko

operatyvas užbaigė 1984 metus, 
pasiekdamas $21,279,244 balan
są. Turėjo 2086 narius ir 512 sko
lininką, kurie laikė kooperatyvo 
sąskaitose: Šerų $10,445, taupo
mosiose sąskaitose $5,250,775, če
kių sąskaitose $767,631, termi
nuotuose indėliuose 1 m. ir 3 m. 
$5,957,000, trumpo termino 90 d. 
indėliuose $3,707,000, sąskaitose 
su kasdien prirašomom palūka
nom $641,125, registruotame pen
sijų taupymo plane $4,119,141. 
Išskolinta nariams asmeninių pa
skolų $839,382, nekilnojamo tur
to paskolų $10,412,342. Metinis 
pelnas —$151,719.

Pernai į “Talkos” kooperatyvą 
buvo priimti 135 nauji nariai, 
mirė 10.

Kredito komitetas leido išduo
ti paskolų per lapkričio mėn. 
$256,100, per gruodžio mėn. — 
$241,850.

“Talkos" valdyba posėdyje sau
sio 14 d. nustatė naujas indėliam 
ir paskolom palūkanas, prisitai
kydama prie dabartinės rinkos. 
Dabar mokama už čekių sąskai
tas 6%, taupomąsias sąskaitas — 
7,5%, su kasdien prirašomom pa
lūkanom — 7%, už terminuotus in
dėlius 1 m. — 10,25%, 3 m. — 10,75%, 
už indėlius registruotų pensijų 
taupymo plane 9,25%, terminuo
tus indėlius 1 m. registruotame 
pensijų taupymo plane — 10%, už 
trumpo termino 90 d. indėlius —

9%. Už asmenines paskolas imama 
12,5%, nekilnojamo turto 1 m. — 
10,75%, 3 m. — 12%. Naujos palū
kanos įsigaliojo nuo sausio 15 d.

“Talkos” valdyba perspėja savo 
narius, kurie neturi čekių sąskai
tų ir bando išrašinėti čekius: jie 
gali pakenkti savo taupymo sąskai
tos 2.000 dol draudimo sumai,.jei
gu laikoma tik ta minimalinė su
ma. Prašomi visi, kurie nori nau
dotis čekiais, atidaryti atskiras 
čekių sąskaitas ir tik iš tų sąskai
tų išrašinėti čekius, bet jokiu bū
du nerašinėti iš taupymo sąskaitų.

Sieniniai lietuviški “Talkos” 
kalendoriai atspausdinti prieš 
Kalėdas, ir nariai gali atsiimti 
raštinėje kiekvieną dieną darbo 
valandomis. Paštu kalendoriai ne
bus siuntinėjami.

Metinis “Talkos" narių susirin
kimas, kuriuo bus paminėta ko
operatyvo 30 metų veiklos sukak
tis, yra šaukiamas 1985 m. vasario 
24, sekmadienį, 4 v.p.p., Jaunimo 
centro salėje, 48 Dundurn St. N., 
Hamilton, Ont. Po susirinkimo ir 
trumpos pertraukos nariai bus pa
vaišinti šilta vakariene su vynu. 
Kadangi reikia iš anksto žinoti da
lyvaujančių vakarienėje skaičių, 
nariai prašomi įsigyti vakarienės 
registracijos bilietus “Talkos” 
raštinėje darbo valandomis. Ne
turintieji registracijos bilietų 
nariai negalės vakarienėje daly
vauti. Registracija nariui — 2 dol.

Stasys Dalius

Parama Vasario 16 gimnazijai
Vasario 16 gimnazijai remti 

trigubo būrelio vadovas St. J. Da
lius Hamiltone surinko iš narių- 
rėmėjų įnašus už 1985 m. Sumokė
jo už pusę metų po $6: E. Lesevi- 
čienė, A. Mingėla; už visus 1985 
m. po $12: dr. A. Gailius, B. Gra
jauskas, I. Jakimavičiūtė, J. Jasi- 
mie ė, M. Juodis, St. Kačinskas,
J. Krištolaitis, VI. Kybartas, P. 
Latauskas, kun. J. Liauba, A. Lu
kas, J. Miltenis, T. Mureika, V. 
Narkevičius, B. Pakalniškis, P. 
Pleinys, R. Rimkevičienė, R. Ro- 
žanskas, J. Sadauskas, L. Skripku- 
tė, A. Stasevičius, A. Šilinskis; 
po $15: J. Bersėnas, J. Liaugmi- 
nas, A. Liaukus, Z. Pulianauskas, 
72 SLA kuopa Hamiltone, I. Var
nas; po $20: J. Astas, J. Butkevi
čius, J. Grigalius, P. Jankus, J. 
Kažemėkas, J. Lekutis, E. Lengni- 
kas, E. Lengnikienė, V. Leparskas,
K. Mikšys, K. Mileris, V. Morkū
nas, P. Sakalas, V. Stabingis, A. 
Tėvelis, dr. O. Valaitienė, V. Venc- 
kevičius, dr. B. Vidugiris; po $25:
A. Buinys, E. Kronienė, A. Patam
sis, E. Sakavičienė; po $30: L. Ba
cevičius, P. Baronaitis, V. Jasiu
lionis; $35: dr. V. Kvedaras; po $40: 
dr. A. Saunoris, J. Svilas; po $50:
B. Grinius, St. Dalius.

Mirė Jeronimas Valaitis, kuris 
buvo būrelio nariu-rėmėju 12 me
tų. Naujai į rėmėjų eiles įsijungė 
Jonas Deveikis ir Antanas Garkū- 
nas, sumokėdami po $15 ir Pau
lius Kuras, sumokėdams už visus 
metus $12. Tuo būdu dabar šį tri
gubą būrelį sudaro 63 nariai-rė- 
mėjai.

Vienkartine auka prisidėjo, ne
įstodami į būrelį — Antanas Ka- 
maitis $10, Juozas Bajoraitis, Sta
sys Matulionis ir Antanas Obcars- 
kis po $20, Jonas Steiblys $40.

Surinkti pinigai iš narių-rėmė-

jų įnašų $1,283.00 buvo sausio 10 
d. įnešti į Šalpos fondo komiteto 
sąskaitą “Talkoje”, o iš ten sau
sio 21 d. persiųsti Vasario 16 gim
nazijai Vokietijoje. Šiais metais 
sukanka 20 metų, kai būrelis 
įsteigtas. Per tą laiką surinkta ir 
išsiųsta gimnazijai $15,245.

Hamiltono lietuvių kredito ko
operatyvas “Talka” paskyrė Vasa
rio 16 gimnazijai $2,000 ir prieš 
Kalėdas išsiuntė. Iki šiol “Talka” 
yra paskyrusi ir išsiuntusi gimna
zijai $25,660.

Už 1984 m. visiems būrelio na-
riams Vasario 16 gimnazija atsiun
tė pakvitavimus už gautas aukas.

Ačiū visiems būrelio nariams ir 
aukotojams už pastovią paramą 
gimanzijai. St. J. Dalius,

būrelio vadovas

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

Gerry Lougheed 
Funeral Home

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

AfA 
JADVYGAI PUPELIENEI

mirus Amerikoje,
brolį JUOZĄ PAULAITĮ, žmoną NIJOLĘ ir jų šeimos 
narius liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame - 
E. K. Šviežikai J- Bataitis
A. J. Kručai Sudbury, Ontario V. Bružas

AfA 
JADVYGAI PUPELIENEI 

mirus,
brolį JUOZĄ PAULAITĮ, žmoną NIJOLĘ ir jų šeimos 
narius nuoširdžiai užjaučiame -

Medžiotojų ir žūklautojų klubo 
Sudbury, Ont. “Geležinis vilkas" valdyba ir nariai



Lietuvos praeitis Romos archyvuose (3)
Raktinis Žemaičių istorijos šaltinis — “Codex Mednicensis”

J. JAKŠTAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

ŽEMAIČIŲ VYSKUPIJĄ 
LIEČIANTIEJI 
DOKUMENTAI

Nuo Žemaičių vyskupijos 
įsteigimo (1417) iki 1609 m. lei
dinio pirmame tome sutelkti 
328 dokumentai. Jų turinys 
įvairus, tačiau beveik visi lie
čia bažnytinį gyvenimą. Skai
tant juos, pasigendama ekono
miniu-socialiniu santykių pa
vaizdavimo. Tai būtų svarbu 
tam permainingam XVI šimt
mečiui. Rinkinyje vyrauja pa
čių vyskupų istorijos. Iš viso 
iki 1609 m. Žemaitija turėjo 19 
vyskupų. Kiekvienas jų dau
giau ar mažiau minimas. Kiek
vienas vyskupas gaudavo po
piežiaus paskyrimo dokumen
tą (bulę). Dokumentai ilgi, žo
dingi, ypač plati jų įžanga.

Pagal Romos kurijoje įsi
savintą teisę naujas skiriamas 
vyskupas turėdavo sumokėti 
tam tikrą mokestį kurijos iž
dui ir kardinolų kolegijai. Tik 
pirmam Žemaičių vyskupui 
Motiejui buvo padaryta išim
tis dėl to, kad jis gavo naujai 
pakrikštyto krašto vyskupiją. 
Ji buvo pripažinta dar nepa
jėgi duoti kurijai tokią auką. 
Tokios pat išimties prašė Vy
tautas ir antram vyskupui Mi
kalojui Trakiškiu! (33 nr.). Ma
tyt, atleidimo negavo, nes Že
maičių vyskupas per savo pa
siuntinį sumokėjo apaštališ
kajai kamerai ir kardinolų 
kolegijai 40 florenų dviem ra- 
tom (39 nr.).

Vyskupo parinkimas
Pagal garsaus Vormso kon

kordato (XII š. pradžios) su
tartus nuostatus vyskupus skir
davo sutartinai pasaulietinė 
ir dvasinė valdžia. Pagal tą 
nusistovėjusią viduramžinę 
tvarką Žemaičių vyskupus no
minuodavo didysis kunigaikš
tis ir tvirtindavo popiežius. 
Pastarasis skelbdavo atitinka
mą bulę su priesaikos forma, 
pagal kurią leistas konsekruo
ti vyskupas turėdavo prisiekti.

Aplamai, vyskupų skyrimą 
lemdavo didieji kunigaikščiai 
suverenine savo valdžia. Pvz. 
Žygimantas Augustas perkėlė 
Žemaičių vyskupą Viktorą Ver- 
bickį į mirusio Lucko vyskupo 
vietą ir Žemaičių vyskupu no
minavo Jurgį Petkūną (Petke
vičių). Rašė popiežiui ir pra
šė patvirtinti bei leisti kon
sekruoti vyskupu (253 nr). Po
piežiaus sutikimas buvo gau
tas, ir Žemaičių vyskupu kon
sekruotas Jurgis Petkūnas. 
Vyskupo Jurgio Verbicko per
kėlimas patvirtintas ir Gniez- 
no arkivyskupo.

Ilgiausią ir sudėtingiausią 
bylą sudarė Merkelio Giedrai
čio skyrimas Žemaičių vysku
pu. Šiame leidinyje ją liečia 
net 12 dokumentų. Ji gvildenta 
ne vieno autoriaus. Nuostabu, 
kad norėjo padaryti Žemai
čių vyskupu Melchiorą Gied
raitį iš pat pradžių aukštai
čių ir žemaičių pasauliečiai 
didikai. Jie pasiuntė 1574. XI. 5 
delegatus pas tada į Prancū
ziją pasitraukusį Henriką Va
lois, bet dar laikytą didžiuo
ju Lietuvos kunigaikščiu. Jie 
prašė skirti vyskupu M. Gied
raitį. Prašytojai itin pabrėžė 
jo lietuvišką kilmę iš senos 
Giedraičių giminės, turinčios 
“nemažų nuopelnų valstybei”.

Didikais sekė ir Žemaičių 
kapitula, pasiųsdama prašy

Kanados Lietuvių Bendruomenės kultūros komisijos pirmininkė RASA 
LUKOŠEVIČIŪTĖ-KURIENĖ ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės kul
tūros komisijos pirmininkė MILDA LENKAUSKIENĖ, aptarusios kul
tūrinius abiejų valdybų planus, liečiančius ypač Kanadą

mą (1575. VII. 19) popiežiui 
Grigaliui XIII. Jie taip pat pa
brėžė jo lietuvišką kilmę iš 
senos giminės ir dar pridūrė, 
kad jis moka žemaičių kalbą 
ir galės su žmonėmis jų kal
ba kalbėti. Net ir Vilniaus 
vyskupas Valerijonas Prota- 
sevičius rekomendavo vienam 
Romos kardinolui jau kara
liaus nuominuotą Giedraitį 
skirti Žemaičių vyskupu. Vil
niaus vyskupas ir pažymėjo 
jo lietuvių kalbos mokėjimą.

Veikė ir pats Giedraitis, ra
šęs popiežiui Grigaliui XIII 
ir valstybės sekretoriui Co- 
mensi (269 ir 271 nr.) ir reiškė 
norą būti Žemaičių vyskupu. 
Abiejuose laiškuose minėjo, 
kad esąs karaliaus nominuo
tas.

Žymią paramą teikė Giedrai
čiui ir jėzuitai. Jų Vilniaus 
kolegijos rektorius Stanislo
vas Varšaveckis rašė (279 nr.) 
jėzuitų generolui Merkurianui 
ir stipriais argumentais rėmė 
Giedraičio kandidatūrą. Jis 
pabrėžė, kad pats senatas pa
gal krašto papročius pritarė 
Giedraičio išrinkimui po to, 
kai karalius jį nominavo. Var
šaveckis, nors pats buvo len
kas, kalbėjo prieš Gniezno ar
kivyskupo bandymą įpiršti 
apaštališkam sostui savo se
serėną. Jis rašė, kad diduome
nė eina prieš jį dėl to, kad jis, 
eidamas prieš krašto įstaty
mus, stengiasi įsikišti. Varša
veckis dar kalbėjo, kad nuken
tėtų Apaštališkojo sosto gar
bė, jei būtų pasielgta prieš 
Giedraitį, ir nukentėtų kata
likų tikėjimas, kuris jau pra
žysta (reflorescere ceperat). 
(Atrodo, čia yra jėzuitų anti- 
reformacinės veiklos netiesio
ginė užuomina). Tam pačiam 
generolui rašė ir Giedraitis, 
prašydamas būti patarėju ir 
tarpininku jo pasiuntiniui.

Po ilgų susirašinėjimų Gied
raitis laimėjo bylą, ir popie
žius Grigalius XIII 1576. I. 28 
bule paskyrė jį Žemaičių vys
kupu. Kova dėl Žemaičių vys
kupijos rodo, kad Lietuva ir po 
Liublino unijos buvo savaran
kiška valstybė ir gynėsi nuo 
lenkų brovimosi. Byla būtų 
verta monografijos, paradytos 
pagal šio leidinio dokumen
tus ir prisidūrus kitus. Gal 
Z. Ivinskis, jei būtų baigęs 
rašyti Giedraičio veikalą, ir 
būtų davęs tokį monografinį 
darbą.

Aprūpinimas nuosavybe
Jau minėta, kad Medininkų 

kodekse vyrauja bažnyčių stei
gimas ir joms nuosavybių do
vanojimas. Kaip kadaise (1387) 
Jogaila gausiai apdovanojo 
pirmą Vilniaus vyskupą, taip 
dabar Vytautas — pirmą Že
maičių ganytoją. Monsinjoras 
Jatulis paskelbė dokumento 
originalą (29 nr.) su platoku 
paaiškinimu. Jis pridūrė dar 
dvi kopijas taip pat su paaiš
kinimais ir nurodė leidinius, 
kur dokumentai išspausdinti.

Vyskupui ir jo kapitulai do
vanojamos žemės net trylikoje 
valsčių. Išvardinami valsčių 
pavadinimai ir iš kiekvieno jų 
duodama 10 baudžiauninkų su 
jiems priskirtomis žemėmis. 
Kanauninkams duodama net 
60 baudžiauninkų viename 
(Baltininkų) valsčiuje. Iš
vardinamos visokeriopos že
mės naudmenos. Jau šiuo pir
muoju dovanojimo aktu Žemai
čių vyskupas padaromas stam
biu didiku, visai tinkamu se

natorių luomui, kuriam jis ir 
priklausė. Vėliau sekė mažes
nės dovanos vyskupijai šalia 
bažnyčių ir koplyčių funda
ciją

Bažnyčių fundacijų ir dona- 
cijų aktai pripildo didžiausią 
rinkinio dalį. Jų turinys labai 
panašus į viduramžinių baž
nyčių ir vienuolynų fundaci
nius aktus. Juose skaitome 
įvairiai nusakytą fundacijos 
bei donacijos motyvą: užtik
rinti sau sielos išganymą po 
mirties ir dar laimę bei gero
vę šiame gyvenime. Todėl ku
nigai dažniausiai įpareigoja
mi laikyti savaitėje dvejas Mi
šias — vienerias už mirusius, 
kitas už gyvuosius. Net ir Vy
tautas, kurį A. Prochaska įta
rė buvus materialistą, apdo
vanojo vyskupiją, kad “mirtin
gą kūną palaidojus palaimos 
dovaną (beatitudinis premia) 
galėtume įgyti”.

Kitas pavyzdys — Saločių 
bažnyčios įsteigimas ir apdo
vanojimas (116 nr.). Čia fun
datoriai kalba: “Apmąstinėda- 
mi čionykščią būklę — mirtin
gą ir pranykstančių ir geisda
mi kas mirtinga ir pražūtinga 
pakeisti amžinybe, ir tikėdami 
šiam gyvenimui pasibaigus bū
ti perkeltiems į amžiną gyve
nimą, šiuo raštu pažymime . ..”

Smuklės
Tarp žemių ir kitų naudme

nų dovanojimo bažnyčiai ypač 
krinta į akis smuklės (taver- 
nae). Atrodo, jų tada visur Že
maitijoje būta. Matyt, žemai
čių mėgta gerokai nugerti pa
gal seną lietuvių paprotį, ku
rį jau XIV š. pradžioje kry
žiuočių kronikininkas Dus- 
burgas pažymėjo. Smuklės 
steigtos didikų dvaruose, ir 
jos duodavo jiems didelį pel
ną. Didikai dalijosi pelnu su 
klebonais, jiems dovanodavo 
smukles ir dažnai dar ne vie
ną. Pvz. Saločių dovanojimo 
akte (136 nr.) klebonui duoda
mos net 6 smuklės. Dovanojant 
pažymima, kad keturiose lei
džiama gaminti ir, žinoma, 
pardavinėti alų, vienoje — 
midų ir dar vienoje — net vy
ną. Alus ir midus dažnai mi
nimi. Jie buvo įprasti lietu
vių gėrimai. Mįslingas vieno
je smuklėje gamintas vynas. 
Iš ko jis smuklėje galėjo bū
ti masiškai gaminamas, jei 
Lietuvoje neauga vynuogės? 
Galima prielaida, kad toje 
smuklėje buvo gaminamas ne 
paprastas vynas, bet degtinė.

Degtinės kilmė
Degtinės gimtinė yra Sa

lerno miestas pietų Italijoje, 
kur garsėjo viduramžiais ge
riausia medicinos mokykla. 
Šioje mokykloje pavyko XII- 
XIII š. gydytojams pagaminti 
iš vyno, jį kažkaip virinant, 
degtinę. Pradžioje ji būdavo 
davinėjama ligoniams kaip 
vaistas. Jos paragavę ligoniai 
tapdavo lyg ir sveikesni, links
mesni, guvesni. Dėl to tą vais
kų skystimėlį pavadino “gyvy
bės vandenimi” (aqua vitae). 
(Iš čia prancūziškas degtinės 
pavadinimas eau-de-vie). Ka
dangi degtinė pradžioje ga
minta virinant vyną, tai jai 
duotas vokiškas vardas Brand- 
wein, angį, brandy. Rusų isto
rikas G. V. Vernadskis, pro
fesoriavęs paskutiniais me
tais Yale universitete, tvir
tino, kad Didžiojoje Lietuvos 
kunigaikštijoje pradėtas var
toti žodis “horeloe vino” deg
tinei pavadinti. Iš to kilo 
ukrainietiškas degtinės var
das “horilka” ir buvęs lietu
viškas arielka.

Žemaičių vyskupijos kodek
se užtinkamas vienintelis 1555. 
I. 10 dokumentas, duotas Var
šuvoje karalienės Bonos, Žygi
manto Senojo žmonos, jos Vir
balio mieste steigiamai baž
nyčiai. Čia tarp įvairių gėry
bių klebonui duodama smuk
lė. Klebonui leidžiama lais
vai joje gaminti alų (cerevi- 
sia) ir “virintą vyną” (vinum 
crematum). Kuriam galui bū
tų virinamas vynas, jei ne deg
tinei? Be abejonės, ji buvo ga
minama ir kitose Lietuvos vie
tose. Tai rodo vartotas loty
niškas vardas “vinum crema
tum”, išverstas į valstybinę 
“horeloe vino” kalbą. Tai į mū
sų tautą atėjęs tas lemtingas 
skystimėlis, kuriam atkaklią 
kovą skelbė garbingas vysku
pas Motiejus Valančius ir ku
ris dar visuotinai pageidau
jamas iki šių dienų. Ir jis ženk
lina epochos pradžią Lietuvos 
istorijoje.

P. LASIENĖ prisega padėkos gėlę KLB Toronto apylinkės pirmininkui 
A. VAIČIŪNUI, skaičiusiam paskaitą Klaipėdos atvadavimo minėjime 
Toronto Lietuvių namuose Nuotr. B. Tarvydo

Jo gyvenimas buvo daina
Mokinės atsiminimai apie velionį muziką Mykolą Karką

HALINA MOŠINSKIENĖ

Aš padainuočiau dainų dainelę, 
aš dainorėlis!
Aš atdaryčiau dainų skrynelę — 
Paleisčiau į valelę!

Tą dainelę man teko dainuoti 
gimnazijos chore bene nuo 1924 
m. Panevėžio gimnazijoje. Mūsų 
dainų ir muzikos mokytojas tada 
buvo MYKOLAS KARKA, apie 
kurio mirtį tesužinojau iš ne
seniai gautų “Tėviškės žiburių” 
kronikos.

Mielas, brangus mokytojas, 
sulaukęs 91 metų amžiaus, už
geso 1984 m. rugpjūčio 12 d. Lie
tuvoje, tame pat Panevėžyje, kur 
1928 m. baigiau gimnaziją, kur 
ilsisi mano tėvelių palaikai, 
kur liko tikrieji namai, gražiau
sios praeities prisiminimai.

M. Karka buvo nuostabiai ma
lonus ir jaunatviškai nusitei
kęs mokytojas. Jo pamokos 
mums buvo tikra pramoga. At
rinkdavo balsingąsias, skirs
tydavo į balsų skalę ir dainuo
davome, dainuodavome: viena 
išgverusios vartės balsu, kita 
nepataikydama į toną, o kai su
gaudavo “lakštingalą” — nepa
leisdavo.

Bendro choro pamokos būda
vo šeštadieniais. Pačios sma
giausios. Kuo? Kai pradėdavo
me visi drauge dainuoti maža
metės su paaugusiomis vyres
nių klasių, išeidavo tikra “kako
fonija”, bet mūsų dirigentas 
stebindavo savo kantrybe. Pa
sišaukia prie fortepijono ir 
liepdavo dainuoti iš klausos. 
Žiūrėk, atsirasdavo balselis, 
nedrąsus, bet klausa gera. To
kiu būdu jis sudarė Panevėžio 
gimnazijos chorą ir jo nepalei
do. Tas choras pasireiškė kaip 
stipri meninė jėga įvairiuose 
viešuose parengimuose. Pirmas 
didžiausią įspūdį man palikęs 
spektaklis įvyko bene 1924 m. 
Tai “Čigonė Aza” pagal I. Kra
ševskio apysakos libretą. Vy
riausias tos “operetės” hero
jus buvo Tumras, kurį vaidino 
Petras Babickas. Kitų artistų 
pavardes sunkiai beatsimenu. 
Visi jie buvo vyresnių klasių

Vyresnio amžiaus tautiečiai
Pranešimas apie studiją “Vyresnio amžiaus lietuvio padėtis, 

atsižvelgiant ypač į gyvenamąją vietą”

Vyresnio amžiaus asmenų 
anketos užpildymas Toronte 
vyko labai sėkmingai. Iš 915 
pasiimtų anketų buvo užpildy
tos ir grąžintos: Prisikėlimo 
par. 92, Lietuvos kankinių par. 
33, Lietuvių namuose 50, “Vil
niaus” namuose 24, Išganytojo 
par. 9, Prisikėlimo bankelyje 
9, “Paramoje” 7, paštu ir as
meniškai 6. Iš viso gautos 236 
anketos arba 25.8%. Pagal pa
našių studijų rezultatus toks 
nuošimtis yra visai patenkina
mas. Tai parodo Toronto vyres
niųjų gana stiprų reikalo su
pratimą ir atsakomybės jaus
mą savai kolonijai ir bendra
amžiams.

Daugumoje atsakymų jaučia
mas gilus nuoširdumas ir atvi
rumas. Komentarai apie studi
ją ir pačią anketą buvo įvai
rūs: negatyvūs pasisakymai 
lietė anketos ilgumą (per il
ga) ir lietuvių kalbos trūku
mus; iš pozityvios pusės buvo 
dažniausiai pastebėta, kad to
kia studija buvusi seniai rei
kalinga ir reiškiamos viltys, 
kad ji bus naudinga. Taip pat 
buvo reikšta daug šiltų sėk

mokiniai. Mes, pirmųjų klasių 
mokinukės, sėdėdamos pirmoje 
eilėje ant grindų prie direkto
riaus ir mokytojų kojų, labai 
jaudinomės tame spektaklyje 
ir verkėme dėl tragiškos Tum- 
ro mirties! Visą muzikinį foną, 
chorus ir vaidybą paruošė pats 
M. Karka. Spektaklis turėjo pa
sisekimą.

Be to, Panevėžyje kultūri
nė ir švietimo draugija “Aidas” 
turėjo irgi savo chorą, kuriam 
taip pat vadovavo M. Karka. Ten 
jo režisuota buvo “Amerika pir
tyje” ir operetė “Kuprotas ože
lis”, kurioje mano tėvelis vai
dino senio Domininko vaidme
nį. Man truputį skaudėjo širde
lę, kad visi iš jo labai juokėsi. 
Turėdamas neblogus solistus ir 
suorganizavęs styginį orkestrą, 
mūsų mokytojas nutarė panevė
žiečiams parodyti operetę “Kor- 
nevilio varpai”, vėliau “Geišą”. 
Dar ir dabar prisimenu savo kla
sės draugę Bronę Stasiulionytę, 
taip nuostabiai grakščią ir kaip 
lakštingala dainuojančią savo 
arijas. O pats dirigentas savo 
mostais, rodos, pats kilo į pla
čias meno erdves.

Operetės turėjo didelį pasi
sekimą ir buvo kartojamos dau
gelį kartų, kol mūsų “lakštin
gala” Bronė susirgo gerklės džio
va ir, visai netekusi balso, nu
mirė.

Gimnazijos solistų koncer
tuose pasireikšdavo gimnazis
tai: Bronys Raila, Stasys Lie
pas, Dagėlytė (vėliau operos 
dainininkė), Valerija Laučy- 
tė, Jonas Janulaitis, Šalučka 
ir kt.

Neveltui panevėžiečiai M. 
Karką laikė savo miesto muzi
kinio gyvenimo siela. Turbūt 
prieš 27 metus skaičiau “Gimt, 
krašte” apie įvykusį “veteranų 
choro” koncertą Panevėžy, ku
riame dar mano tėvelis daina
vo, o M. Karka jam vadovavo, 
visai baltai pražilusią galvą iš
kėlęs, su jaunatviška šypsena 
veide.

Naujos dainos, jaunos dainos, 
bet niekas neprabils į seną šir
dį taip, kaip Mykolo Karkos cho
rai.

mės linkėjimų mano moksli
niam darbui. Nestigo ir sąmo
jaus: viena moteriškė džiau
gėsi esanti tik 87-rių metų, 
nes kitaip būtų numirus, kol 
atsakė tokią ilgą anketą.

Skaitydama visų atsakymus, 
pajutau be galo didelę mei
lę savo tautiečiams ir gilų 
liūdesį, kadangi dažnai buvo 
minimas tėvynės ilgesys, 
skausmas dėl jos vergijos ir 
viltis sulaukti jos laisvės 
bei galimybės grįžti savan 
kraštan bent ten numirti.

Šiuo metu anketos duome
nys yra ruošiami skaitytuvo 
analizei. Galutinių rezulta
tų santrauka turėtų pasirody
ti spaudoje vasaros pradžio
je. Tuomet visa studijos me
džiaga — anketos, skaitytuvo 
analizė ir pilnas studijos 
tekstas bus perduotas KLB 
valdybai.

Baigusi vieną studijos tarps
nį, nuoširdžiai dėkoju už įsi
jungimą atsakant anketą, už 
patarimus, pastabas, kalbos 
pataisymus ir linkėjimus.

N. Banelienė
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□ KllLTMĖJE VEIKLOJE
Šv. Patriko katedra Niujorke 

prieš Kalėdas surengia kalėdinės 
nuotaikos muzikos veikalų ir gies
mių koncertus. 1984 m. gruodžio 
23 d. tokiame koncerte pirmų kar
tų dalyvavo Niujorko lietuvių vo
kalinis ansamblis "Harmonija”, 

, vadovaujamas muz. Viktoro Ra
lio. Programon ansamblis įsijun
gė trimis giesmėmis, kurių dvi 
buvo lietuviškos.

Prof. dr. Algirdo J. Greimo 
lietuvių mitologijos studijų rin
kinį “Apie dievus ir žmones”, 
prancūzų kalbon išverstų Editos 
Rechnerienės, š. m. sausio pabai
goje išleis Prancūzijos universi
tetų leidykla “Presses Universi- 
taires de France”. To paties vei
kalo angliškų laidų 1986 m. JA 
Valstybėse išleis "Indiana Uni
versity Press” leidykla. Pasikal
bėjimus su prof. dr. A. J. Greimu, 
pradėtus 1984 m. gruodžio 11d., 
trukusius ištisų mėnesį, kiekvienų 
antradienį transliavo “France Cul
ture” radijas savo mokslinių per
spektyvų programoje.

“Draugo” dailiosios literatūros 
konkursų laimėjo Julija Svabaitė- 
Gylienė. Vertintojų komisija, ku
rių sudarė pirm. kun. Andrius 
Naudžiūnas, sekr. Adolfas Marke
lis, narės — Dalia Kučėnienė ir 
Aušra Liulevičienė, buvo gavusi 
devynis kūrinius. Los Angeles 
mieste gyvenančio mecenato Juo
zo Kaributo $2.000 premija komi
sijos posėdyje sausio 20 d. pa
skirta J. Svabaitei-Gylienei už 
romaną “Stikliniai ramentai”. Lig 
šiol ji daugiausia reiškėsi poezi
joje: yra išleidusi tris eilėraščių 
rinkinius ~ “Vynuogės ir kaktu
sai”, “Septyni saulės patekėjimai”, 
“Vilties ledinė valtis” ir apysaką 
jaunimui “Gabriuko užrašai”. Pre
mijuotas romanas jau atiduotas 
spaustuvei. Premija bus įteikta 
Hartforde, Conn.

Dail. Kęstutis Zapkus sėkmin
gą tapybos darbų parodą 1984 
m. lapkričio mėn. surengė Niu
jorke, John Weberio galerijoje. 
Į savo abstraktinius darbus jis da
bar įjungia daugiau realistinių de
talių. Pagrindinė parodos tema — 
“Karo vaikai” su vaikiškais žais
lais: kaladėlėmis, kareivėliais, 
mediniais arkliukais, kuriuos pa
pildo sužeisti kariai, šautuvai, 
tankai, laivai, lėktuvai danguje. 
“Karo vaikų” idėją dail. K. Zap- 
kui davė dokumentinė R. Rosen- 
blatto knyga apie dabartinius ma
žuosius karus įvairiose pasaulio 
vietovėse, kaip juos pergyvena 
vaikai. Įtakos taipgi turėjo ir Gus
tavo Mahlerio dainos mirusiems 
vaikams. Tą įtaką, matyt, sustip
rino ir paties dail. K. Zapkaus 
gyvenimo patirtis, kai per viene
rius metus dviejų mėnesių laiko
tarpyje mirė jo motina ir patėvis. 
Įspūdingas buvo visą sieną užiman
tis keturiolikos pėdų ilgio paveiks
las “Rauda”. Jo tamsiame fone į 
kapą krinta žemių ir skeveldrų ma
sė su vaikų žaislais. Parodai bu
vo sutelkti tapybos darbai, keli 
spalvoti piešiniai ir spalvotos gra
fikos kūrinys su mažyte vaikų tarp 
griuvėsių detale. Apie dail. K. 
Zapkų 1984 m. lapkričio 26 d. lai
doje rašė daug skaitytojų turintis 
kultūrinis žurnalas “New York”, 
primindamas skaitytojams, kad 
jis yra gimęs Lietuvoje, kur lais
vės kovotojo mirtimi žuvo jo tėvas.

Jaunimo centre, M. K. Čiur
lionio galerijoje, Čikagos ir apy
linkių lietuviams sausio 18-27 d.d. 
buvo surengta pirmoji šiemetinė 
paroda, kuriai rengėjai pa
sirinko pokario metais V. Vokie
tijoje lietuvių įsteigtą Freiburgo 
meno mokyklą. Pernai pavasarį 
panaši paroda buvo surengta Ili
nojaus universitete Čikagoje. Šį 
kartą nesiribota vien tik tos mo
kyklos auklėtinių kūriniais, bet 
atskleista ir visa jos istorija seno
mis nuotraukomis, įvairiais do
kumentiniais pažymėjimais, rengi
nių bei anuometinių parodų pro
gramomis ir katalogais, laiškais, 
su mokykla susijusiomis knygo
mis. Nuotraukose dvelkia jaunys
tė — jauni ir pačių profesorių, 
ir už juos dar jaunesni lankytojų 
veidai. Įdomūs yra pirmieji tapy
bos ir skulptūros darbai dabar jau 
gilius pėdsakus palikusių ar pa
liekančių tokių dailininkų, kaip 
Vytautas Ignas, Albinas Elskus, 
Elena Urbaitytė, Romas Viesu
las, Vanda Baiukienė, Jurgis 
Daugvila, Vytautas Raulinaitis, 
Juozas Bakis, Antanas Mončys 
ir kt. Parodos atidaryme apie lie
tuvių Freiburge įsteigtą meno 
mokyklą kalbėjo jos nemačiusi 
Viktorija Kašubaitė-Matranga, 
neseniai baigusi architektūros ir 
meno istorijos mokslus Čikagoje. 
Buvo išleistas parodos katalogas 
su įvadine apžvalga, tiksliais ra
dinių aprašais.

Vysk. Antano Baranausko 150 
metų gimimo sukaktis sausio 18 
d. paminėta jo gimtojoje Anykš
čių žemėje. Gausius svečius — ra
šytojus, literatūros mokslininkus, 
žurnalistus ir visuomenės atsto
vus pirmiausia sutiko ant kalve
lės už Šventosios tilto rymanti A. 
Baranausko klėtelė, kurioje gimė 
poema "Anykščių šilelis" — him
nas Lietuvos gamtai. Sukakties 
proga muziejumi tapusioje klėte
lėje buvo surengta paroda “Anta
nas Baranauskas — literatūros 
moksle ir dailėje”. Lankytojų taip
gi laukė skulptoriaus A. Kyno su
kurtas prieš 150 metų gimusio poe
to biustas.

Klaipėdos liaudies opera Nau
jųjų metų išvakarėse paminėjo 
pirmojo G. Verdi “Traviatos” 
spektaklio penkiasdešimtmetį. Tą 
operą 1934 m. pastatė saviveikli
nis “Vaidilutės” choras su muzi
kinės mokyklos auklėtiniais, ku
riems vadovavo operos sol. S. So
deika. “Traviatą” režisavo S. 
Dautartas, dirigavo jaunas kom- 
poz. Jeronimas Kačinskas. Viole
tos vaidmenį atliko M. Bručkie- 
nė, Alfredo — J. Babravičius. Vė
liau klaipėdiečių spektakliuose 
ne kartą dainavo K. Petrauskas, 
A. Kučingis bei kiti profesiniai 
operos solistai. Tą patį sezoną 
klaipėdiečiai susilaukė Ch. Gou
nod “Fausto” ir M. Petrausko “Bi
rutės”. Tolimesnę veiklą sudrums
tė Klaipėdos prijungimas prie 
Trečiojo reicho, II D. karo įvy
kiai. Antrosios G. Verdi “Travia
tos” premjeros Klaipėda susilau
kė tik 1958 m. Pastatymu rūpino
si pirmoji saviveiklinė operos 
studija Lietuvoje, už spektaklį 
susilaukusi liaudies teatro vardo. 
“Traviatą” 1978 m. vėl atnaujino 
Klaipėdos liaudies operos meno 
vadovas ir dirigentas K. Kšanas.

Vilniaus operos sol. Vincento 
Kuprio sceninio darbo 25 metų 
sukaktis paminėta koncertu Vil
niaus meno darbuotojų rūmuose. 
Jis yra bosas, lietuvių tremtinių 
sūnus, sceninį darbą pradėjęs 
Sverdlovsko operos ir baleto teat
re, vėliau įsijungęs į Vilniaus ope
ros ir baleto teatrą. Šiame laiko
tarpyje sol. V. Kuprys paruošė 
apie 70 boso vaidmenų įvairiose 
operose, apie dešimtį koncerti
nių programų, surengė beveik 150 
rečitalių. Sukaktuvininkui teko 
būti daugelio E. Balsio, V. Klo
vos, J. Juozapaičio, T. Makačino 
vokalinių kūrinių pirmuoju atli
kėju. Su įvairiais simfoniniais 
orkestrais sol. V. Kuprys yra da
lyvavęs J. S. Bacho, W. A. Mozar- 
to, L. Beethoveno, G. Verdi ora
torinių kūrinių atlikime Vilniu
je, Maskvoje ir Leningrade. Su
kaktuviniam koncertui vadovavo 
muzikologas J. Bruveris. Jame 
skambėjo G. Rossini, G. J. Mas
senet, Čh. Gounod, M. Glinkos, 
M. Musorgskio, P. Čaikovskio, S. 
Šimkaus, V. Klovos, V. Jurgučio 
kūriniai.

Vilniaus “Liepaičių” choras, 
priklausantis Respublikinių prof
sąjungų kultūros rūmams, specia
liu koncertu prieš Kalėdas pami
nėjo 20 metų veiklos sukaktį. “Lie
paitėms” vadovauja choro steigė
jai L. Palinauskaitė ir P. Vailio
nis. Darbas 1964 m. buvo pradė
tas su šešiomis dešimtimis choris
čių. Dabar jų skaičius išaugo iki 
350. Dainininkių amžius — nuo 
šešerių iki trisdešimt metų. “Lie
paitės” yra suskirstytos į tris cho
rus — parengiamąjį, mergaičių ir 
merginų. Jų repertuare yra daug 
tarptautinės klasikos kūrinių. Ne
mažas dėmesys skiriamas ir lietu
viškoms dainoms. “Liepaitėms” 
jas kuria O. Narbutaitė, A. Žigai- 
tytė, J. Andrejevas, V. Barkaus
kas, V. Budrevičius, J; Juzeliūnas, 
R. Žigaitis ir kiti kompozitoriai. 
“Liepaitės” dažnai koncertuoja ne 
tik Lietuvoje, bet ir didžiuosiuo
se Sovietų Sąjungos miestuose, 
yra gastroliavusios Čekoslovaki
joje, Jugoslavijoje, Lenkijoje, 
Vengrijoje, R. Vokietijoje. Šu- 
kaktuvinis koncertas Vilniaus fil
harmonijos salėje buvo pradėtas 
atskirų grupių pasirodymais. Pa
rengiamosios grupės ir mažylės at
liko originalias lietuvių kompo
zitorių ir lietuvių liaudies dainas. 
Ypač gražiai skambėjo A. Lapins
ko liaudies žodžiais daina “Aš re
gėjau kukutį”, O. Narbutaitiės iš
plėsta liaudies daina “Pelėda”, 
V. Juozapaičio “Lopšinė Algiu
ku!”. Jungtinis “Liepaičių” cho
ras su S. Sondeckio diriguojamu 
kameriniu Lietuvos orkestru at
liko lygių balsų chorui aranžuo
tas Ch. W. Glucko operos “Orfė
jas ir Euridikė” ištraukas, su di
rigentu P. Vailioniu — dvi C. Mon
teverdi “Magnificat” dalis, su diri
gente L. Palinauskaitė — J. S. Ba
cho kantatas. y. Kst.



8 psi. ■ Tėviškės žiburiai * 1985. II. 12 — Nr. 7 (1826)

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St, Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8____________________ •___________ 532-3414

AKTYVAI virš 26 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS: MOKA UZ:

90 dienų termin. indėlius..... ... 8’/2%
180-185 d. termin. ind............ ... 9 %
term, indėlius 1 metų........... ... 91/2%
term, indėlius 2 metų............... 10 %
term, indėlius 3 metų............ .. 101/2%
pensijų s-tą............................ .. 10 %
spec. taup. s-tą...................... .. 8 %
taupomąją s-tą ...................... .. 7’/2%
depozitų-čekių s-tą............... .. 6 %

DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo ..................... .. 111/2%
mortgičius nuo........ 101/2% -121/4%
sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Naujai išrinktoji “Vilniaus” paviljono karalaitė Toronte INDRĖ 
ČUPLINSKAITĖ su rinkimu rengėjų komiteto pirmininku RIČARDU 
BUDNIKU Nuotr. K. Raudžio

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

ANAPILYJE skyrius vei

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

LILIJA PACEVIČ1ENĖ 
West Insurance Brokers Ltd. 
(416) 846-4888 - dienomis Namų, automobilių 
853-3652 (519) - vakarais ir komercinė drauda

Naujoji “Vilniaus” karalaitė 
“Vilniaus” paviljono karalaite Toronte išrinkta 
Indrė Čuplinskaitė, jos palydove — Zita Gurklytė

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

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

QTEPHAN’S FURS
, 2239 Bloor Street West.

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 J NAMUS
---------------------------- o-----------------------------

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

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

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

Skambinkite Linai Kulia vienei arba Vidai Siaučiulienei

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

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

rūpestis.

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

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

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

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

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

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

Zlllototp Simpson’s, 176 Yonge St.,
( nilDiaiG Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge) 
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju i 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 PETITF

“Vilniaus” paviljono kara
laitės rinkimų vakaras įvyko 
vasario 2 d. Toronto Lietuvių 
namuose. Jo rengėjai — KLB 
Toronto apylinkės valdybos ka
ralaitės rinkimų komisijos 
pirm. Ričardas Budnikas ir jo 
padėjėjas Kęstutis Raudys. 
Jiems talkino valdybos nariai 
ir kiti. Tai jau penktas Toron
te tokio pobūdžio vakaras, ku
riame dalyvavo per 400 žiūro
vų, daugiausia jaunimo. Salė 
buvo papuošta skraidančiomis 
žvaigždėmis, balkono pakraš
čiuose spindėjo smulkios 
elektros švieselės. Atvykusie
ji į vakarą svečiai gavo gražų 
informacinį leidinėlį, kuris 
supažindino su “Vilniaus” ka
ralaitės kandidatėmis, vertin
tojais, rėmėjais, talkininkais 
ir programa. Iškilmes filmavo 
“Maclean Hunter” kabelinės 
televizijos stoties darbuoto
jai.

Vakaro programą pradėjo 
KLB Toronto apylinkės valdy
bos pirm. Algis Vaičiūnas, pa
sveikinęs dalyvius, paaiški
nęs renginio tikslą: išrinkti 
1985 m. “Vilniaus” paviljono 
karalaitę, kuri atstovaus šiais 
metais lietuviams Toronto tau
tybių savaitėje — Karavane ir 
kituose lietuvių bei kitatau
čių parengimuose. Programos 
pranešėja Audronė Danaitytė 
publiką supažindino su kandi
datėmis: Zita Gurklytė — 17 m. 
amžiaus, Indrė Čuplinskaitė — 
17, Jolanda Laurinavičiūtė — 
17, Violeta Slivinskaitė — 20, 
Daina Šlenytė — 21. Kandida
tėms įvertinti buvo pakviesti
— Rūta Pacevičienė, dr. J. 
Uleckas, Rasa Vaidilaitė, J. 
Krištolaitis ir Slava Žieme- 
lytė. Jie kandidates vertino 
taškais pagal sekančias kva
lifikacijas: laikysena — 10 taš
kų, grakštumas — 10, grožis — 
20, draugiškumas — 20, būdas
— 10, bendras išsilavinimas — 
10, lietuviškumas bei kalba — 
20. Penkios kandidatės savo 
laikyseną, grakštumą, grožį 
išryškino, modeliuodamos 
“Electra Furs” firmos kaili
nius apsiaustus.

Susipažinus su kandidatė
mis, scenoje pasirodė Otavos 
mergaičių dainos vienetas 
“Ramunėlės”. Vadovaujama 
Rūtos Kličienės (buv. Šiūlytė) 
iš Hamiltono) ir Loretos Luk
šaitės, jau aštuoneri metai 
ši dainininkių grupė su lietu
viškomis dainomis lanko lie
tuvių kolonijas. Pirmoje kon
certo dalyje “Ramunėlės” atli
ko 10 įvairių lietuvių liau
dies ir humoristinių dainų, 
prie kurių, vadovaujant R. Kli- 
čienei, prisidėjo ir vakaro da
lyviai.

Praėjusių metų “Vilniaus” 
karalaitė Daina Kalendraitė 
tarė atsisveikinimo žodį, pri
minus savo atliktus darbus 
“Vilniaus” paviljone, kitatau
čių ir lietuvių renginiuose. 
Ji pareiškė padėką savo pava
duotojai V. Stirbytei ir ki
tiems, padėjusioms jai atlikti 
savo pareigas, ir palinkėjo 
sėkmės 1985 m. karalaitei. Kan
didatės į karalaites turėjo kal
bėti lietuvybės išlaikymo iš
eivijoje temomis: jaunimo ma
žėjimas lietuviškoje veikloje, 
lietuvybės tęstinumas išeivi
joje, lietuvybės reikšmė, lie
tuviškų šeimų ugdymas išeivi
joje. Visos penkios kandida
tės, jau trečiosios kartos, aiš
kia ir gražia lietuvių kalba na

grinėjo joms pateiktus klausi
mus.

Pavargusias kandidates pa
keitė scenoje akordeonistė 
Dana Pargauskaitė, kuri pro
fesionaliai pagrojo tarptau
tinių muzikos kūrinių ir lietu
viškų dainų pynę. Akordeonis
tė savo koncertą užbaigė, gro
dama kandidatėms valsą, ku
rios su savo palydovais šoko 
salėje, išryškindamos savo 
grakštumą bei laikyseną.

Scenoje vėl pasirodė “Ra
munėlės”, kurios atliko lie
tuviškų dainų pynę. Daug juo
ko sukėlė publikoje vadovės 
R. Kličienės humoristinis pa
sikalbėjimas su viena iš dai
nininkių su angliškų žodžių 
priemaišomis, kurias dažnai 
vartoja kai kurie lietuviai iš
eivijoje. Savo programą daini
ninkės baigė nauja, dar negir
dėta daina “Angliškai išmok
siu anytime”. Už šį nuotaikin
gą koncertą rengėjai pagerbė 
“Ramunėles,” bei jų vadoves 
gėlių žiedais, o publika padė
kojo audringais plojimais.

Netrukus tiuvo gautas teisė
jų sprendiųjas, kurį paskelbė 
programos pranešėja A. Danai
tytė. Išrinkti karalaite — Ind
rė Čuplinskaitė, jos palydove
— Zita Gurklytė ir kandidate
— Violeta Slivinskaitė. Buvusi 
karalaitė D. Kalendraitė per
davė savo karūną ir juostą nau
jajai 1985 m. karalaitei, kuri 
pareiškė padėką ir pasižadėjo 
sąžiningai atlikti jai patikė
tas pareigas. R. Budnikas, šio 
vakaro komisijos pirmininkas, 
įteikė apylinkės valdybos pa
skirtas premijas: karalaitei
— $1000, jos palydovei $500, 
kandidatei $250 ir likusioms 
kandidatėms po $50. Progra
mą, užtrukusią 1 vai. 45 min., 
užbaigė R. Budnikas, pareiš
kęs padėką kandidatėms, “Ra
munėlėms” ir visiems prisidė- 
jusiems prie šio vakaro pasi
sekimo.

Po A. Gatavecko paruoštos 
vakarienės gausūs dalyviai 
linksminosi šokiuose, lydimi 
“Tzygani” orkestro, vaišinosi 
ponių padovanotais pyragais 
ir bandė savo laimę loterijoje.

J. Varčius

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

Ateitininkų žinios
Moksleivių slidinėjimo iškyla 

vasario 3 d. į Loreto gerai pavyko. 
Visi patenkinti grįžo namo.

Toronto Lietuvių namų suruoš
tame karnavale moksleiviai įren
gė savo skyrių, kuriame buvo ga
lima žaisti kompiuteriais. Dėko
jame visiems atsilankusiems už 
paramą.

Sekantis moksleivių susirin
kimas — vasario mėnesį. Laikas 
ir vieta bus pranešta vėliau.

Jaunučiai ir jauniai smagiai 
čiuožė vasario 2 d. Visus šalčius 
pakelti padėjo karšta kakava ir 
sprogūzai (popcorns). Sekantys 
jaunučių ir jaunių susirinkimai 
įvyks vasario 16 d. po lietuvių mo
kyklos pamokų.

Sveikiname Indrę Čuplinskaitę, 
laimėjusią “Vilniaus” karalai
tės rinkimus.

Žiemos vakaronė — kovo 2, šeš
tadienį, Lietuvos kankinių para
pijos salėje. Bus įdomi programa 
ir šilta vakarienė. Rezervuokime 
tą vakarą jau dabar. Bilietai gau
nami pas O. Gustainienę (445-4521) 
ir pas J. Andrulį (239-0863). Kvie
čiami visi atsilankyti.

Skautų veikla
• Sausio 31 d. skautininkių 

sueigoje buvo išrinkta nauja se
niūnė v.s. Danutė Keršienė. Se
kanti su'simąstymo sueiga įvyks 
vasario 22 d. 7.30 v.v. pas s. G. Va- 
liūnienę (34 Kennedy Ave. tel. 
762-3738). Visos skautininkės ir 
“Birutės” d-vės vyr. skautės kvie
čiamos dalyvauti.

• Jūrų skautės ir jūrų jaunės 
nuoširdžiai dėkoja sesei Nami- 
kienei už patyrimų laipsnių pro
gramos mokymą. Linkime sekan- 
čiom sesėm sėkmės, pradedant 
kandidatavimo laikotarpį: Jonei 
Macijauskaitei, Katrytei Janni, 
Juditai Jaciūnaitei ir Dainai Gurk- 
lytei.

• Vasario 17, sekmadienį, 11.15 
v.r. Prisikėlimo šventovėje iškil
mingos Mišios. “Rambyno” ir “Šat
rijos” tuntai dalyvauja organizuo
tai uniformuoti ir su vėliavomis. 
Salėje renkasi 10.45 v.r.

• Vasario 3 d. Toronto Lietu
vių namuose įvyko Mindaugo skau
tų dr-vės sueiga, kuriai vadova
vo d-kas vyr. si. P. Sukauskas ir 
pavaduotojai R. Grybas, L. Grybas, 
A. Kišonas, G. Sendžikas. Sueigą 
stebėjo ps. A. Kalinauskas. Tuo 
pačiu metu prityrę skautai turėjo 
pasitarimą.

• 1857 m. vasario 22 d. gimė 
skautų įsteigėjas Lordas Baden- 
Powell. Lietuvos skautija gimė su 
Lietuvos nepriklausomybe 1918 m. 
ir 1924 m. paties Baden-Powellio 
buvo priimta į Tarptautinį skautų 
biurą. 1933 m. vasarą su didoka 
skautų grupe Baden-Powellis su 
žmona Oliva aplankė tautinę sto
vyklą Palangoje. Per skautijos 
eiles iki šiol perėjo 200 milijoną 
jaunimo. Baden-Powellis mirė 
1941 m. sausio 8 d. Šį mėnesį viene
tų sueigose prisiminkime jį.

• Visuotinis Romuvos stovyk
lavietės narių susirinkimas — va
sario 24, sekmadienį, 3 v.p.p., Pri
sikėlimo par. Parodų salėje (ne 
vasario 20 d., kaip anksčiau skelb
ta). Kadangi susirinkimas svar
bus, visų narių dalyvavimas būti
nas, įskaitant ir Hamiltone bei 
kitur gyvenančius.

D. Barzdžiūtė

AUŠROS ŽINIOS
“Etobicoke Recreation League” 

krepšinio pirmenybėse sausio 31 
d. Vincent Massey gimnazijos pa
talpose “Aušros” vyrų krepšinio 
komanda laimėjo prieš “Jackney” 
komandą rezultatu 72:69 (42:33). 
“Aušros” komandoje žaidė: V. Ga- 
taveckas 4, E. Norkus 2, M. Herman 
7, A. Baziliauskas 5, V. Dementa- 
vičius, R. Sysak 7, S. Arlauskas 21, 
I. Connor 2, R. Kaknevičius 24.

Vasario 3 d. Prisikėlimo parapi
jos salėje įvyko draugiškos krep
šinio rungtynės “Aušra” — latviai. 
Po lengvos kovos “Aušros” vyrai 
rungtynes laimėjo 112:79 (47:44). 
“Aušros” komandoje žaidė: R. 
Kaknevičius 36, M. Herman 5, S. 
Arlauskas 15, A. Baziliauskas 9, 
R. Underys, V. Gataveckas 16, V. 
Dementavičius 2, R. Sysak 13, I. 
Connor 14.

York lygos klasėje antroji “Auš
ros” vyrų krepšinio komanda York 
Humber gimnazijos patalpose lai
mėjo prieš “Kenwood” komandą 
66:52 (42:19). Po šio laimėjimo pa
teko į baigmines žaidynes. K. Š.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
8’/2% už 90 dienų term, indei.
9 % už 6 mėn. term, indėlius 
91/2% už 1 m. term, indėlius

10 % už 2 m. term, indėlius
101/2% už 3 m. term, indėlius
10 % už pensijų planą
91/2% už namų planą
8 %už specialią taup. s-tą
7’/2% už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

PARAMA
IM A :

už asmenines
paskolas nuo............111/2%
už nekilnojamo turto pa

skolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ................... 111/4%
2 metų ................... 12 %
3 metų .....................121/4%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ......... 1O’/2%
(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 $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietą; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietą (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P1A6

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

Įstaiga, tarnaujanti lietuviams nuo 1951 metų

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

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

A. E. LePAGE

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

Daiva T. Dalinda, b.a.

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

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

537-3431 
769-9424

PARKSIDE
335 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ontario

MEAT 
MARKET

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

1 KMT 88h©back

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 Runnymede)

Tel. 769-4558
(nuo 10 v.r. iki 19.30)

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

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

(416) 545-6556 Hamiltone,
Toronte, ir apylinkėse prašome skambinti “collect
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MOKYTOJAI IK VADOVĖLIAI
Gaila, kad mūsų Bendruomenė 

taip mažai rūpinasi lituanistinių 
mokyklų mokytojų paruošimu, 
visų savo dėmesį nukreipdama 
j išlaidų reikalaujančių lituanis
tikos katedrų, kai tuo tarpu yra 
tokia milžiniška spraga. Atrodo, 
kad švietimo taryboje dirbu asme
nys seniai pamiršo kontaktų su 
jaunimu, netikrindami leidžia
mų vadovėlių, kurių didele da
limi negalima pasinaudoti ne tik 
dėl per menko kalbos mokėjimo, 
bet ir nesupratimo didmiesčiuo
se augančio jaunimo psichikos.

Kai matau Valančiaus pasako
jime “Geroji Onelė” apie Utę . .. 
ir žaizdas nuo nešvaros arba “Mėš
lavežį”, taip darosi graudu, kad 
ignoruojamos kitos mūsų klasikų 
raštų ištraukos, nerodančios mū
sų brangios Lietuvos iš pačios 
tamsiausios pusės. Argi tokiomis 
ištraukomis pakelsime mūsų jau
nimo dvasių ir jame sukelsime pa
sididžiavimų savo kilme?

Aurelija Balašaitienė, 
Cleveland, Ohio

VERSTINAS STRAIPSNIS
A. Kalniaus straipsnis, išspaus

dintas “TŽ” sausio 15 d., yra labai 
geras. Tų straipsnį šiek tiek per
dirbus ir pritaikius kanadietiš- 
kai visuomenei, reiktų išversti į 
anglų kalbų ir bandyti paskelbti 
didžiojoje spaudoje, nes kitaip 
KGB su žydų pagalba gali padary
ti mums pernelyg didelės žalos.

Jonas Vasys, 
Dedham, MA

LAIKOMASI TEMOS
Petras Žvilbas “TŽ” 1985 m. 1 nr. 

prikiša K. Baronui (“TŽ” 1984 m. 
49 nr.), kad rašė apie lenkų oku
puotų Vilnių, bet nerašė apie ru
sų okupuotų.

Pone Žvilbai, kodėl maldakny
gėse nebūna daugybos lentelių? 
Argi jų sudarytojai yra nusista
tę prieš matematikų? Nėra todėl, 
kad ir knygos, ir kiti rašiniai apsi
riboja temomis. Tuo keliu ir ėjo K. 
Baronas. Nenuklysti nuo temos 
yra dorybė. Donatas Bielskus,

Čikaga, JAV

GAUNAME REGULIARIAI
Dažniausiai gauname “TŽ” re

guliariai, bet įdomų jūsų kalėdi
nį numerį gavome lygiai po mė
nesio. Dažnai cituoju “TŽ” savo 
vadovaujamoje lietuvių kultūri
nėje radijo programoje “Aušra” 
dukart savaitėje. Jūsų savaitraš
tis yra geras šaltinis aktualijoms 
ir šių dienų įvykių komentarams.

Inž. Ėduardas V. Meilus, Jn., 
A i LKR programa “Aušra”

Worcester, Mass.

Basanavičius...
(Atkelta iš 3-čio psl.)

Paskui Gedimino mieste, 
kaip ir kas vakarų, vėl sužibo 
tūkstančiai žiburių . . .

O 1928 metais prof. Jonas 
Jablonskis vėl rašė: “Dr. Jo
nas Basanavičius mūsų tautai 
yra vienas iš didžiausių vyrų, 
kurie kada buvo. Už jo nuopel
nus ir darbus jis amžinai pa
siliks mūsų tautos atminime, 
kol mūsų kalba skambės tarpe 
šios žemės giminių”.

ŽYDAI IR LIETUVIAI
Dažnai “TŽ” ir “Drauge” pasi

rodo straipsnių apie žydų kalti
nimus lietuviams. Man rodosi, kad 
žydų tauta niekam nėra dėkinga. 
Kai prieš 500 metų žydai visur 
buvo persekiojami Europoje, Lie
tuvoje jie ramiai gyveno. Kai Lie
tuva tapo nepriklausoma, niekas 
pogromų prieš juos nerengė, o kai 
kurie jų buvo net valdžioje.

Dalykai pasikeitė Sov. Sąjun
gai okupavus Lietuvą. 1940 m. sė
dėjau Lukiškių kalėjime, kuria
me buvo ir M. Beginąs, vėliau ta
pęs Izraelio premjeru. Tuomet 
80% kalėjimo sargų buvo žydai, 
apsivilkę sovietinėm uniformom. 
Jie ne vienų lietuvį pasiuntė į Si
biru. Per G. Zimanų buvo sunai
kintas visas Pirčiupio kaimas.

Žydai nėra dėkingi nė Amerikai, 
kurios kapitalas palaiko Izraelį.

V. Kutkevičius, 
Rochester, N.Y.

Baltiečių vakaras 
Otavoje

XIII baltiečių vakaras Ka
nados parlamento rūmuose 
įvyks 1985. II. 27.

Parlamentarų globos komi
tete šiemet yra 39 nariai. Jų 
tarpe 6 dabartiniai ministe
rial — M. W. Wilson, D. Crom
bie, J. Ępp, H. Hees, O. Jelinek 
ir J. Murta; 4 buvę ministerial 
— W. Allemand, C. L. Caccia, 
H. Gray ir W. Rompkey; 10 se
natorių — S. Haidasz, R. Be
lisle, J. P. Guay, R. Lapointe, 
G. L. Molgat, J. Neiman, D. Rob- 
lin, R. Stanbury, A. Thompson 
ir P. Yuzyk; 18 parlamento na
rių — D. Blenkarn, E. Broad
bent, M. Collins, S. Copps, R. 
de Corneille, Ernįe Epp, S. 
Finestone, M. Foster, G. Fretz, 
D. Frith, T. Killens, F. King, 
R. MacLellan, A. Nicholson, 
C. Speyer, B. Tobin, G. Towers 
ir W. Tupper.

Pagrindiniu kalbėtoju pa
kviestas užsienio reikalų mi- 
nisteris Joe Clark, bet atsaky
mas dar negautas.

Koncertinę lietuvių dalį at
liks solistė Gina Čapkauskie- 
nė iš Montrealio ir muz. Jonas 
Govėdas iš Toronto. Rengiama 
ir maža tautodailės paroda.

Dienų prieš patį vakarų Bal
tijos valstybių konsulai ir vi
sų trijų Bendruomenių —lietu
vių, latvių ir estų pirminin
kai susitiks su užsienio 'rei
kalų ministerijos pareigūnais.

J. V. Danys

• Fašizmo laikais žmonės saky
davo: “Tarp sovietų ir fašistų tėra 
toks skirtumas — jei turite penkias 
karves, sovietai paims keturias ir 
paliks vieną; fašistai gi paliks visas 
karves, bet ateis ir melš visas”. Pri
sibijau, kad rytoj galėsime panašiai 
sakyti: “Sov. Sąjungos komunistai 
atims beveik visą jūsų laisvę, bet 
Italijos komunistai žada palikti ją 
nepaliestą. Tikrovėje betgi taip nė
ra” (Jonas-Paulius I).

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

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

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

Juozas (Joseph)
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja 
lietuvių kalba 

Nemokamas namų 
įvertinimas

Kingsway Real Estate Ltd. Realtor
1614 Bloor Street West

(priešais Toronto Lietuvių namus)

Telefonas 535-2331, namų 532-5893

IN THE

ALL THE
CHOICE

MASKELL INSURANCE
WORLD”

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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 į 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.

TLN švietimo fondo “Labdara” komisija

AfA 
ANTANUI KLIMUI 

mirus,
jo žmoną PRANĘ RADZEVIČIŪTĘ-KLIMIENĘ ir visus 
gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame - .

Viktoras, Rita, Steven 
ir Daniel Kaknevičiai

AfA 
VACLOVUI BARTUSEVIČIUI

mirus,
jo žmoną STASĘ, sūnus, dukrą ir gimines giliai 

užjaučiame bei kartu liūdime -
B. Rakauskas J. M. Vaškevičiai

L. Zigmantavičienė

TORONTO^
Pagerbdami a.a. Eleonorą 

Jurėnienę, Irena ir Vytautas 
Pečiuliai, vietoje gėlių, pa
aukojo “Tėviškės žiburiams” 
$20.

A.a. Eleonoros Jurėnienės 
atminimui vietoje gėlių Vy
tautas ir Irena Pečiuliai “Tė
viškės žiburiams” paaukojo 
$20.

A. a. Alfonso Simonavičiaus 
mirties metinių proga jo žmo
na Elzė Simonavičienė paau
kojo “Tėviškės žiburiams” $25.

A. a. Liudviko Boruso atmi
nimui jo žmona Marija paau
kojo “Tėviškės žiburiams” $10.

Pagerbdami a.a. Antaną Kli
mą, rėmusį lietuvišką spau
dą, paaukojo “Tėviškės žibu
riams” V. ir O. Radzevičiai $10,
J. ir O. Balsiai $20.

Mirus a.a. Antanui Klimui, 
aukojo Kanados lietuvių fon
dui $50: S. A. Kazlauskai; $25: 
dr. J. Yčas, dr. A. Pacevičius,
K. Budrevičius; $20: dr. A. Va- 
ladka, V. V. Dargis, P. Bernec- 
kas, H. Stepaitis; $10: I. Kai
rienė, E. G. Kuchalskiai, V. G. 
Meilai, V. G. Balsiai, V. V. Bal
siai, J. V. Sližiai, A. V. Balniai, 
B. Sapijonie iė, A. R. Sapijo- 
niai, A. G. Valiūnai, S. Egan, 
S.D. Rukšos, A. Byszkiewicz, K. 
Lukošius. KLF visiems dėkoja 
ir nuoširdžiai užjaučia liku
sią šeimą — žmoną, sūnų, atvy
kusį iš Lietuvos atsisveikinti 
su tėveliu, ir seserį iš Kalifor
nijos.

Vienas “TŽ” skaitytojų at
siuntė iškarpą iš “The Boston 
Globe” 1985. I. 11. Joje istori
jos profesorė Regis kolegijoje 
Vera Laska, atsiliepdama į 
straipsnius apie žydų tautos 
naikinimą II D. karo metu, pri
mena komunikacinių priemo
nių informacijos vienašališ
kumą. Esą nuolat kartojama, 
kad Vokietijoje ir jos okupuo
tuose R. Europos kraštuose bu
vo sunaikinta 6 milijonai žydų, 
tačiau užmirštama priminti 
amerikiečiams, jog ten buvo 
sunaikinti 5 milijonai rezis
tentų nežydų.

“Toronto Star” 1985. II. 5 
išspausdino L. Radzevičiaus 
iš Oakvillės laišką, kuriame 
primenama, kad Sov. Sąjunga 
tęsia imperialistinę carų po
litiką, grobdama svetimas že-

metinis susirinkimas
šaukiamas 1985 m. vasario 24, sekmadienį, 

2 v.p.p., Toronto Lietuvių namuose.
Susirinkimo darbotvarkėje - pranešimai, biudžetas, 

veiklos programa, rinkimai, nario mokestis.

Visi klubo nariai ir prijaučiantieji kviečiami dalyvauti.
Klubo valdyba

AfA 
VLADUI DIKAIČIUI

netikėtai mirus,
jo tėvelius nuoširdžiai užjaučiame —

buvę merbekiečiai
Toronto, Ont. A- A- Šmigelskiai

Š. m. kovo 2, šeštadienį, |
: Lietuvos kankinių šventovės salėje, 

Anapilyje, įvyks

VAKARONĖ | 
' [domi meninė programa. 
j Vakarienė su vynu.

Pradžia — 7 v.v.

Kaina — $7.00, studentams ir 
moksleiviams;— $4.00 
Vakaronę rengia ir visus 
atsilankyti maloniai kviečia - 

Toronto ateitininkai

AfA
MEČIUI KOJELIUI
iškeliavus amžinybėn,

jo žmoną SOFIJĄ, dukterį ALDONĄ su vyru nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime —

Aleksas ir Genė Kuzmarskiai

PERKATE AR PARDUODATE NAMUS?
SKAMBINKITE
BIRUTEI GR1GAITYTEI-SPUDIENEI

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

( HUOLAlION J

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

(416)486-5777 445-9469

mes, neva stiprindama savo 
saugumą. Nei Suomija, nei Bal
tijos valstybės nesudaro Sov. 
Sąjungai jokio pavojaus. Grą
žinimas laisvės toms valsty
bėms dargi sustiprintų Sov. 
Sąjungos saugumą. Grąžinda
ma joms laisvę, ji įrodytų sa
vo taikingumą.

Tony Ruprecht, Ontario par
lamento atstovas, atsiuntė 
“TŽ” redakcijai raštą, kuria
me praneša apie savo kreipi
mąsi į Ontario vyriausybę, rei
kalaujantį paveikiau pami
nėti Jaunimo metus, t.y. 1985- 
sius: įsteigti specialias sti
pendijas, paskirti specialų 
komitetą, kurio 85% narių bū
tų rinkti jaunimo atstovai, 
įsteigti patariamąją jaunimo 
tarybą, sudarytą iš rinktų jau
nimo atstovų ir pavaldžią mi-

Ontario meno taryba paskyrė 
premijas už 1984 m. scenos vei
kalus: $5000 George F. Walker 
už “Criminals in Love”, po 
$1000: David French — už 
“Salt-water Moon”, John Kri- 
zanc — už “Frag”, Sharon Pol
lock—už “Doc”. Kasmet skiria
mos premijos pavadintos 
“Chalmers Canadian Play 
Award”.

Sudbury, Ontario
KLB SUDBURIO APYLINKĖS 

VALDYBA, išrinkta 1985-1986 m. 
laikotarpiui, pasiskirstė parei
gomis: pirm. Juozas Staškus, vice- 
pirm. Stasys Tolvaišą, ižd. Anta
nas Juozapavičius, sekr. Juozas 
Kručas. Revizijos komisija: Nijo
lė Paulaitienė, Petras Venskus. 
Pastarsis jau 3 metai yra Sudbu- 
rio lietuvių atstovas religiniams 
reikalams. Šias pareigas eina ir

A.P GOMES
Real Estate & Insurance Ltd.

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

nisterių kabinetui. toliau.

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus
Antanas Bliūdžius

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

S 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.

V EACENAS
All Seasons Travel, B.D

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 1A5

APYLINKĖS VALDYBA vasa
rio 23, šeštadienį, 6 v.v., 210 Drink
water St, Šv. Kazimiero parapi
jos (lenkų) salėje rengia Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo 
minėjimą. Kviečiami visi daly
vauti ir pasikviesti svečių.

ŽŪKLAUTOJU IK MEDŽIOTO
JU klubo “Geležinis vilkas” nau
jai perrinkta valdyba pasiskirs
tė pareigomis: pirm. Audra Al- 
brechtienė, sekr. Juozas Paulai- 
tis, ižd. Juozas Bataitis, narys pa
tarėjas Valys Bružas, šaudymo 
sporto vadovas Kęstutis Poderis.

J. Kručas

Pianino technikas 
A. BRIČKUS 

gali sutvarkyti jūsų turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.
Skambinti 762-6128 Toronte.

Visais kelionių 
reikalais kreiptis: 
V. BAČĖNAS

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

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, 

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

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

n p r q n r r insurance &U A I j t□ jLJL Ij 11 REAL estate brokers 

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

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

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

Greitas ir tikslus patarnavimas! 
533-1121 (416)822-8430

* 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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Anapilio žinios
— Vasario 16 šventės Mišios

— vasario 17, sekmadienį, 11 v.r. 
Liturginius tekstus skaitys ir au
kas neš Maironio mokyklos moki
niai.

— Jaunimo sekcijos rengiama 
slidinėjimo iškyla į Mount St. 
Louis — Moonstone Ski Resort 
bus kovo 2, šeštadienį, 7.30 v.r., 
autobusu. Kaina — $26 (sumokėti 
prieš kelionę). Registruotis pas 
J. Ažubalį 766-7040 arba L. K. Gar- 
baliauskus 277-3351.

— Vasario 16 iškilmė Wasagoje
— vasario 17, sekmadienį, 11 v.r., 
Gerojo Ganytojo salėje.

— Spalvota garsinė vaizdajuos
tė šv. Kazimiero sukakties iš
kilmių Romoje buvo rodoma Ana
pilio salėje vasario 10 d. po 10 
ir 11 v.r. pamaldų. Per 45 min. 
vaizdajuostė parodo pagrindinius 
iškilmių momentus — popiežiaus 
kalbas itališkai ir lietuviškai, 
liturgines apeigas, giedančius 
maldininkus ir t.t. Paaiškinimai
— lietuvių kalba.

— Paruošiamosios pamokos Su
tvirtinimo sakramentui prasidės 
kovo 10 d. po 11 v.r. Mišių. Va
dovaus kun. K. Kaknevičius.

— A. a. Antano Klimo laidotu
vių Mišias atnašavo vasario 8 d. 
Prisikėlimo šventovėje Lietuvos 
kankinių par. klebonas kun. J. 
Staškus, dalyvaujant iš Lietuvos 
atvykusiam sūnui, iš Kaliforni
jos — seseriai. Velionies palai
kai — pelenai laidojami Lietuvo
je.

— Pakrikštytas Vyto ir Anne- 
Marie (Hopkins) Petrauskų sūnus 
Robertas-Juozas-Gordon.

— Parapijai paaukojo dr. R. D. 
Stas $500, J. S. Bubuliai, O. Yčie- 
nė, D. K. Lazauskai (vietoje gė
lių a.a. A. Klimo laidotuvėms) — 
po $100.

— Mišios vasario 17, sekmadie
nį, 10 v.r. — už a.a. Juozų Girnių, 
11 v.r. — Lietuvos laisvės inten
cija ir a.a. Kazimierų Pundzių 
(kūrėjų-savanorį).

Išganytojo parapijos žinios
— Iškilmingos pamaldos vasa

rio 17 d., 9.45 v.r., Lietuvos nepri
klausomybės šventės proga. Gie
dos parapijos choras ir kvarte
tas. Bus renkamos aukos Tautos 
fondui.

— Mažosios Lietuvos moterų 
draugijos tradicinis šiupinys
— vasario 19, antradienį, 7 v.v., 
Toronto Prisikėlimo parapijos 
salėje.

— Pamaldos vasario 24 d. — 
9.45 v.r.

— Parapijos moterų draugijos 
susirinkime — vasario 10 d. išrink
ta valdyba: pirm. Marija Damba- 
rienė, sekr. Galina Maurušaity- 
tė, ižd. Jieva Pūkieųė, narės — 
Elena Balčiūnienė, Elena Juknie
nė, Ona Langienė ir Vilma Stepo- 
nienė.

Lietuvių namų žinios
— LN Mindaugo menėje vasa

rio 10 d. adv. A. Pacevičiaus pa
skaitos klausėsi apie 250 vyres
nės kartos lietuvių. Paskaita “Tes
tamentai ir palikimai giminėms 
Lietuvoje” buvo nuosaikiai pa
ruošta. Po paskaitos vyko įdomios 
diskusijos ir buvo atsakinėjama į 
klausimus. Dalyviai buvo pavai
šinti kavute. LN kultūros komi
sijos pirm. V. Kulnys savo padė
koje paminėjo jau nebe pirmų kar
tą teikiamą adv. A. Pacevičiaus 
patarnavimą visuomenei.

— Praėjusią savaitę ligonius 
lankė: A. Bričkus, A. Borchertas, 
B. Mackevičius, A. Petryla, B. Tru- 
kanavičius, S. Varanka. Ligoni
nėse gydosi ar namuose sveiksta: 
J. Ažubalis, P. Eidukaitis, A. Ne- 
varauskas, U. Kazlauskienė, L. 
Parkauskas, E. Jankutė, V. Vaš
kelis. Žinantieji apie kitus ser
gančius praneškite V. Kulniui tel. 
769-1266.

— LN Mindaugo menėje kovo 10 
d. rengiamas simpoziumas tema: 
“40 metų išeivijos veiklos ap
žvalga ir įvertinimas”. Dalyvaus 
L. Balsys, L. Beržinytė, J. Danys, 
D. Juozapavičiūtė, dr. A. Klimas, 
A. Rinkūnas. Pirmininkaus prof. 
R. Vaštokas.

Organizacijos, norinčios 
gauti iš federacinės vyriausy
bės labdaros registracijos nu
merį, informacijas gali gauti 
iš Revenue Canada šiuo nemo
kamu telefonu — 1-800-267- 
2384 nuo 8 v.r. iki 4.30 v.p.p. 
darbo dienomis.

Dviejų fortepijonų koncertą, 
įvykusį Anapilio salėje 1984. 
XII. 2, entuziastingai aprašė 
jame dalyvavęs sol. Algis Gri
gas čikagiškio “Draugo” 1985. 
I. 19 laidoje, iškeldamas kon
certo organizatorės sol. S. Žie- 
melytės ir koncerto globėjo 
klebono kun. J. Staškaus nuo
pelnus, pianistų — Alvydo Va- 
saičio ir Jono Govėdo talentin
gumą ir platų publikos susido
mėjimą koncertu. Rašinio au
torius rekomenduoja tokį kon
certą surengti ir kitose lietu
vių gyvenvietėse.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Lietuvos nepriklausomybės 

šventės iškilmingos Mišios — 10.15 
v.r. Jose dalyvaus Maironio mo
kyklos mokiniai ir skautai, gie
dos “Volungės” choras; 11.30 v.r. 
Mišiose giedos parapijos choras 
ir organizuotai dalyvaus ateiti
ninkai, KLK moterų dr-jos parapi
jos skyrius ir VI. Pūtvio šaulių 
kuopa. Vasario 16 minėjimas — 
Anapilio salėje 4 v.p.p.

— Metinė parapijos vakarienė — 
kovo 17 d., 5 v.p.p. Šia vakariene 
baigsime Šv. Kazimiero metus su 
tai progai pritaikyta programa 
ir dr. J. Songailos Šv. Kazimiero 
metų apžvalga.

-- “Menas ir jo ryšys su religi
ja” — tai paskutinės paskaitos 
tema seminaro, kurį suorganizavo 
par. tarybos religinė sekcija. 
Paskaitą skaitys kun. dr. F. Ju
cevičius vasario 26 d., 7.30 v.v., 
Parodų salėje.

— Vasario 9 palaidotas a.a. Me
čys Kojelis, 68 m. amžiaus.

— Mokesčių pakvitavimai padėti 
salėje; pasiimti po Mišių.

— Jaunų šeimų stovykos regis
tracijos blankai stovyklavietėje 
“Kretinga”, Wasagoje, gaunami 
parapijos raštinėje.

— Kelionės į Liurdą ir Fatimų 
plane padarytas pakeitimas, kad 
dirbantiems lengviau būtų išva
žiuoti. Kelionė prasidės birže
lio 30 d. ir baigsis liepos 13 d. Ji 
bus trumpesnė, bet pigesnė. No
rintieji pasilikti ilgiau galės 
grįžti vėliau su tuo pačiu bilietu.

— Parapijai aukojo: E. J. Bičiū
nai $50, E. Ažubalienė $50; klie
rikų fondui — O. Vilimienė $40, 
S. Kučinskienė — $30.

— Mišios vasario 17, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už Gaidelių šei
mos mirusius, 9.30 v.r. — už a.a. 
Vincų Skrinskų, 10.15 v.r. — už a.a. 
Igną Juzukonį, Viktoriją ir Juozų 
Vencius, 11.30 v.r. — už mirusius 
ir žuvusius laisvės kovotojus, 7 
v.v. vysk. P. A. Baltakio intencija.

KLB Toronto apylinkės val
dyba kviečia visas lietuviškas 
organizacijas dalyvauti Vasa
rio 16 minėjime su vėliavomis 
ir uniformomis. Lietuvės mote
rys ir mergaitės, prašomos pa
sipuošti tautiniais drabužiais. 
Bendro minėjimo pradžia va
sario 17, sekmadienį, 4 v.p.p., 
Anapilyje. Esant nepalankiam 
žiemos orui, skirkime kelionei 
šiek tiek daugiau laiko. Auto
busai nuo Lietuvių namų ir 
nuo “Vilnius Manor” išvyks 
3 v.p.p.

Vasario 16 minėjimas “Vil
nius Manor” rūmuose rengia
mas vasario 16 d., 11 v.r. Pro
gramą atliks Maironio mokyk
los mokiniai. Kviečiame pen
sininkus atsilankyti. Valdyba

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.

Jaunų talentų vakaras ren
giamas vasario 24, sekmadie
nį, 4 v.p.p., Anapilio salėje. 
Programoje dalyvaus per 20 
įvairių sričių talentų. Kultū
ros komisija, kuriai vadovauja 
sol. S. Žiemelytė, kviečia vi
suomenę gausiai dalyvauti bei 
paremti jaunimo pastangas.

Dr. Viktoras Stankus iš Kliv- 
lando pakviestas padaryti pra
nešimą apie OSI įstaigos karo 
nusikaltėlių pajieškos pavojus 
ir išeivijos spaudos proble
mas “Dirvos” rėmėjų būrelio 
pobūvyje, kuris įvyks Toron
to Lietuvių namų Vytauto D. 
menėje 1985 m. kovo 3, sekma
dienį, 5 v.p.p. Svečias atsakys 
į dalyvių klausimus. Pobūvyje 
LN dainos vienetas atliks kon
certinę programą ir svečiai 
bus pavaišinti. Rengėjai kvie
čia visuomenę dalyvauti ir pa
remti “Dirvą”. Įėjimas — auka 
$5. Pakvietimai gaunami pas 
platintojus ir prie įėjimo. In
formacijų reikalais kreiptis į 
būrelio pirmininkę Birutę Ab- 
romaitienę tel. 532-4793.

“Gintaro” trisdešimtmečio 
sukaktuvinis koncertas parei
kalaus nemažai išlaidų (kon
certo salė, leidinys, svečių 
priėmimas). Sudarytas lėšoms 
telkti komitetas: dr. J. Čup- 
linskienė, dr. S. Čepas, dr. B. 
Jonienė, dr. A. Kazlauskienė. 
Pirmininkauti sutiko dr. Č. 
Jonys. Paaukoję po $100 ir dau
giau taps 30-čio mecenatais ir 
gaus du garbės svečių bilie
tus į koncertą Metro Toronto 
Convention Centre ir du bilie
tus į “Gintaro” 30-čio vakarą 
Toronto Lietuvių namuose. 
Koncertas įvyks gegužės 25 d.

>
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Lietuvos nepriklausomybės
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 VASARIO 16, ŠEŠTADIENĮ, 12 valandą: Lietuvos vėliavos 

pakėlimas prie Toronto rotušės

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

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

W Pagrindinė iškilmė -
Anapilio SO lojo (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 
Autobusai nuo Lietuvių namų ir “Vilnius Manor” išeis 3 v.p.p.

PRIE (ĖJIMO 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

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

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE

VASARIO 16 PROGA
KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

[j prašo aukų visuomeninei-taiitinei veiklai paremti

Kanados Lietuvių Bendruomenė, vienintelė Kanadoje, nuolatos 
rūpinasi Lietuvos ir jos suverenumo reikalais, palaiko nuolatinius 
ryšius su Kanados vyriausybių institucijomis, informuoja Kanados 
visuomenę ir padeda išlaikyti lietuvybę.
KLB yra Kanados vyriausybės pripažinta ir įregistruota, todėl $15 ir didesnės aukos atleidžiamos 
nuo mokesčių. Prašome naudoti specialius vokelius, gaunamus apylinkių valdybose.

Prašome aukoti per KLB apylinkių valdybas arba siųsti šiuo adresu:
Kanados Lietuvių Bendruomenė, 1011 College St., Toronto, Ont. M6X 1A8

I-V KLB krašto valdyba

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO 
KOOPERATYVAS PRANEŠA,

KAD METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS ĮVYKS 
š.m. KOVO 10, SEKMADIENI 3 v.p.p., PARAPIJOS SALĖJE,

1021 College St, Toronto, Ontario. Narių registracija prasidės 2.30 v.p.p.
Ta proga primename, kad norint gauti atleidimą 
nuo 1984 m. pajamų mokesčių už įnašus į Re
gistruotą pensijų planą (RRSP), juos reikia įnešti 
iki š. m. kovo 1 d. Už šią sąskaitą šiuo metu' 
mokama 10% palūkanų. Palūkanos užskaito
mos už kiekvieną išlaikytą dieną ir prirašomos 
du kartus metuose — birželio 30 ir gruodžio 31

d.d. Už šias palūkanas taip pat nereikia mokėti 
pajamų mokesčių. Šiuo planu jau naudojasi šim
tai Prisikėlimo parapijos banko narių. Kodėl ir 
Jums nepasinaudoti? Užeikite ir pasiteiraukite. 
Mūsų tarnautojas J. Valiulis Jums mielai paaiš
kins apie šią sąskaitą ir padės ją atidaryti.

VALDYBA

J

“The Sunday Sun” dienraš
tis 1985. I. 27 išspausdino Ro
berto MacDonaldo straipsnį 
apie masines sovietų žudynes, 
pradėtas nuo Lenino laikų. 
Tas esąs veiksmingiausias so
vietų ginklas, vartojamas ir 
dabar. Viena masinių žudynių 
forma esanti deportacijos, 
praktikuojamos Baltijos vals
tybėse. Nuo pat šio karo so
vietai skuba inkorporuoti tas 
tris buvusias demokratines 
valstybes į Sov. Sąjungos su
dėtį. Jie laimėjo netgi prita
rimą tokių vakariečių vadų, 
kaip Pierre Trudeau, pasira
šiusių 1975 m. Helsinkio de
klaraciją, pareiškiančią, kad 
anos trys valstybės esančios 
Sov. Sąjungos dalis. Autorius 
taip interpretuoja baigminį 
Helsinkio aktą ir sako: “Bal- 
tiečių tautžudystė — pašalini
mas žymesnių asmenų reiškia

A

si keliomis formomis: disiden
tai buvo treriiiami į Sibirą ir 
kitus sovietų lagerius per iš
tisus dešimtmečius, jeigu iš
vengė mirties bausmės. Dauge
lis jų niekad nebegrįžta savo 
tėvynėn”. Vieton ištremtųjų 
baltiečių atgabenami rusai. 
Esą 1980 m. tokių buvo atga: 
benta Estijon 10.000 olimpi
nių įrengimų darbams.

Laikraštis “The Ryersonian” 
1985.H.1 paskelbė žinią apie 
Sov. Sąjungos atstovybės Ota
voje skleidžiamą karo nusikal
tėlių sąrašą, kuriame yra 37 
pavardės, jų tarpe ir baltiečių. 
Redakcijos paklaustas Toron
to un-to teisės profesorius G. 
Morris pareiškė, kad sovieti
nis sąrašas gali būti nepatiki
mas, nes Kremliui rūpi suardy
ti laisvės sąjūdžius, siekian
čius laisvės Baltijos valsty

bėms. To siekia sovietai, tvir
tindami, kad baltiečių bend
ruomenės turi savo eilėse na
cių. Be to, pasak prof. Morris, 
sovietai bando nukreipti vi
suomenės dėmesį nuo jų žmo
gaus teisių pažeidimų į karo 
nusikaltėlius.

“Gimtasis kraštas”, komu
nistinės propagandos laikraš
tis sovietų okupuotoje Lietu
voje, savo puslapiuose skel
bia iš užsienio lietuvių gau
tus sveikinimus 1985.1.24 lai
doje. Tarp kelių sveikintojų 
yra ir šios pavardės: Pranusė 
ir Vladas Staponavičiai iš Win- 
nipego, Man., Uršulė Paliulis 
iš Toronto, Ont., Jurgis Briz- 
gys iš Rosario, Argentinoje.

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

AV parapijos klebonas kun. J. 
Kubilius išvyko į JAV ilgesnėm 
atostogom. Jo vietoje darbuojasi 
kun. J. Aranauskas ir kun. St. Kul- 
bis.

Naujai persitvarkęs AV par. ko
mitetas pasiskirstė pareigomis: 
pirm. Albertas Jonelis, sekr. Izi
dorius Mališka, ižd. Vincas Pie- 
čaitis, vicepirm. Elvyra Krasows- 
kienė, nariai — Vytautas Baraus
kas ir Marija Girdžiuvienė.

Vytautas Spudulis, nuoširdus 
AV par. choro ir okteto dalyvis, 
sausio 26 d. vedė Teresę Rama
nauskaitę, Suvalkų trikampio lie
tuvaitę.

Sol. Gina Čapkauskienė dainuos 
per Vasario 16 minėjimą Londone, 
Ont., vasario 24 d. Akompanuos 
muz. J. Govėdas. Taip pat meninė
je dalyje dalyvaus ir vietinis “Pa
švaistės” choras, vadovaujamas 
muz. R. Vilienės.

A. a. Valdas Dikaitis, 50 m. am
žiaus, saiga mirė sausio 20 d. Po 
pamaldų AV šventovėje sausio 23 
d. Palaikai sudeginti Mount Royal 
krematoriume. Liūdi žmona Ilona 
Pilypaitytė, duktė, du sūnūs, tėvai, 
sesuo, du broliai ir daug giminių.

A. a. Julija Jukonienė, 78 m. am
žiaus, ilgametė šaulė, po ilgos li
gos mirė sausio 22 d. Palaidota iš 
AV šventovės sausio 24 d. Cote dės 
Neiges kapinėse. Jos liūdi duktė 
Roma Valinskienė ir sūnūs su šei
momis bei kiti artimieji.

Dr. Ilonos Gražytės-Maziliaus- 
kienės paskaita, rengta KLB Mont- 
realio apylinkės valdybos vasa
rio 3 d., praėjo su gražiu pasise
kimu. Penkiasdešimčiai klausovų 
ji sklandžiai paaiškino Montreą- 
lio akademinio sambūrio Vinco 
Krėvės premijos vertę ir jos pa
skyrimo motyvus. 1984 m. rudenį 
buvo paskirta jau penkioliktoji 
premija. Po paskaitos buvo visi 
pavaišinti kavute.

McGill universiteto lietuvių stu
dentų klubas aktyviai dalyvavo

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

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

f TTflt* montrealio lietuvių 111 i na KREDITO UNIJA
1475 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ:
Certifikatus: min. $1,000.00

1 metų ...................... 9.75%
Terminuotus indėlius:

1 metų ...................... 9.50%
180-364 d.................. 9 %
120-179 d................ 8.75%
30-119 d................ 8.25%

Trumpalaikius indėlius
už $20,000 ar daugiau 

Taupomosios sąskaitos:
specialios.................. 6.75%
su draudimu............. 6.50%
kasdieninis % .......... 6.50%

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

VISI P AT A R N A V I M A I N E M O K A M I

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

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

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

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

the stepping stone 
“gourmet” ir praktiškų virtuvei 
reikmenų, stiklo gaminių, do
vanų, kambarių apšvietimo ir 
vertikalinių langų užuolaidų 

krautuvė.
Didelė nuolaida.
Tel. 767-4286.

2465 Bloor St. W., Toronto, 
prie Jane St. 

jaunimo festivalyje vasario 6-8 d. 
d. Vasario 7 d. ten pasirodė Mont- 
realio “Gintaras”. Lietuvių klu
bo valdybą sudaro pirm. J. Valiu
lis, vicepirm. P. Murauskas, ižd. 
A. Dasys, sekr. D. Piečaitytė.

Sol. Gina Čapkauskienė, savo 
daina atstovaudama lietuviams, 
vasario 27 d. dalyvaus Parlamen
to rūmuose Otavoje, baltiečių va
kare. Akompanuos muz. Jonas Go
vėdas.

Seselė Palmira kviečia vaiku
čius į Seselių namus kitu laiku, 
t.y. kiekvieną sekmadienį po 10 
v.r. pamaldų. Bus žaidžiama ir dai
nuojama. Tėvai, turį mažus vaikus, 
prašomi juos atvežti. Smulkesnei 
informacijai tel. 766-9397.

“Pavasario” mergaičių choras 
senuosius metus užbaigė su dviem 
sėkmingais koncertais — AV ir Šv. 
Kazimiero parapijų salėse. KLB 
Montrealio apylinkės valdybos 
pakviestas, choras dalyvaus Vasa
rio 16 minėjimo meninėje pro
gramoje su naujomis dainomis. Po 
to didžiausias dėmesys bus ski
riamas ateinančiam penkmečio 
minėjimui gegužės 4 d.

Šiomis dienomis pakrikštytas 
Roberto ir Anne Ramanauskų sū
nus Aleksandro-Roberto vardais.

A. a. Stasys Reutas, 72 m. am
žiaus, mirė sausio 29 d. Palaido
tas vasario 1 d. iš AV šventovės 
Cote dės Neiges kapinėse. Liūdi 
šeima, likusi Lietuvoje, P. Verykis 
- savo dėdės ir kiti bičiuliai. B. S.

Mirus a.a. Petrui Žukauskui, 
reikšdami užuojautą šeimai ir 
artimiesiems, paaukojo Kanados 
Lietuvių Fondui: po $20 — A. Da
sys, J. Ronish; po $15 — J. E. Dal- 
motai, J. Adomaitis; $14 — B. Staš
kevičius; po $10 — G. Montvilienė, 
K. Skučas, J. Valiulis, K. Žižiū- 
nas, J. Staniulis, S. Ališauskie
nė; $5 — A. Kudžma; X.Y. — $1. 
Dėkojame visiems aukojusiems.

KLF

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

DUODA 
PASKOLAS:

Nekilnojamo 
turto, 
asmenines ir 
prekybines. 
Paskolos 
mirties 
atveju 
draudžiamos 
iki $10,000

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.

ČIKAGOS LIETUVIS, 39 metų am
žiaus, jieško rimtos merginos vedy
bų tikslu. Rašyti “Tėviškės žiburių” 
adresu, pažymint ant voko “Bijū
nas”.

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.


