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Kai plakami nekalti
Mūsų dienraščiai, savaitraščiai ir mėnraščiai yra 

labai lėti keleiviai. Jie keliauja savaitėmis ir net mėne
siais, kol pasiekia skaitytojus. Dažnai net laikraščio vie
tovės skaitytojai gauna savo laikraštį tiktai už savaitės 
ar dviejų. Tolimesnių vietovių skaitytojai turi laukti dar 
ilgiau. O ką besakyti apie užjūrio skaitytojus — jie turi 
laukti nuo vieno iki trijų mėnesių! Ir kodėl? Mat laikraš
čiai yra antros klasės piliečiai —jie turi laukti, kol paš
tas aptarnauja pirmos klasės piliečius, t.y. siuntas. Jei 
pirmaklasiai keleiviai yra gausūs, antraklasiai turi labai 
kantriai lauktu Tai atsitinka ypač Kalėdų laikotarpyje, 
kai labai pagausėja pirmos klasės ar jai tolygios siuntos. 
Šiais metais daugelyje vietų skaitytojai nesulaukė “Tė
viškės žiburių” ištisas tris-keturias savaites. Dar ilgiau, 
t.y. mėnesiais, turėjo laukti užjūrio skaitytojai — jie pra
dėjo manyti, kad laikraščio siuntinėjimas visai nutrauk
tas. Seniau, kai Kanados paštas buvo tiesioginėje val
džios žinioje, laikraščius užjūrio kraštams gabendavo 
lėktuvais, bet kai paštas buvo perduotas valdinei bend
rovei, gabenimas lėktuvais buvo nutrauktas kaip per 
brangus pristatymo būdas. Dėl to “TŽ” dabar pasiekia 
savo skaitytojus laivais, kurie kol kas su sparnuočiais 
negali lygintis.

NORS lietuviai yra lėto tempo žmonės (sakoma, juos 
reikėtų vadinti lėtuviais), tačiau gyvendami grei
to tempo ir komunikacijos aplinkoje savo laik
raščius nori gauti greitai ir reguliariai. Vėluojantys laik

raščiai juos erzina, pasidaro nebeaktualūs, būsimi įvy
kiai bei renginiai tampa praeitimi, nebegali skaitytojai 
jais pasinaudoti. Dar blogiau būna, kai paštas laikraščio 
visai nepristato. O tokie atvejai gana dažni. Pvz. vienas 
užjūrio skaitytojas į metus gauna pusę ar net mažiau laik
raščio numerių, kiti dingsta paštuose. Išsenka žmonių 
kantrybė, pakyla grasinantys jų kumščiai, nukreipti į 
laikraštį: jeigu tu neateini laiku ir tvarkingai, nešdinkis 
lauk! Ateina laiškai, reiškiantys nepasitenkinimą su 
pastaba: jūsų laikraščio nebeprenumeruosiu! Taigi nu
kenčia ne kaltininkas paštas, o vargšas siuntėjas-leidė- 
jas, kuris sumoka už laikraščio persiuntimą dideles su
mas pinigų ir negauna tinkamo patarnavimo. Taip^'į ry
dami skaitytojai plaka nekaltuosius ir pastato į pavojin
gą poziciją, nes gali priversti laikraščius likviduotis. Ir 
jeigu didokas skaičius skaitytojų taip darys, nuvarys savo 
laikraščius į kapus be laiko. Lėtas ir nereguliarus pašto 
patarnavimas yra bendra grėsmė visiem laikraščiam.

KAS TAD darytina? Laukti pašto pagerėjimo ir nie
ko nedaryti? Demokratinėje santvarkoje nieko 
nedarymas reiškia pasitenkinimą esama būkle. 
Veikti reikia, ir tai iš abiejų pusių — leidėjų ir skaityto

jų. Leidėjai niekad nesnaudžia — rašo vieną skundą po 
kito paštų tvarkytojams, bet rezultatai labai liesi. Skun
dų bylos storos, o pagerėjimo beveik nematyti. Jeigu jis 
ir ateina, po kiek laiko vėl dingsta. Vis dėlto tai šiokia 
tokia galimybė pajudinti paštą. Sėkmingesnis būdas ga
lėtų būti visuomenės spaudimas. Patirtis rodo, kad gau
sūs telefoniniai paskambinimai į “Customer Service” iš
judina pašto pareigūnus. Dar neišbandytas dalykas — 
masinis kreipimasis įvairių vietovių skaitytojų į savo 
apylinkės parlamento atstovus. Jie turi pajusti visuome
nės spaudimą ir jį perduoti vyriausiems pašto tvarkyto
jams. Vieno kito parlamento atstovo balsas dar nebus 
svarus, bet jei visa eilė parlamentarų kreipsis į pašto 
vadovybę ir tą reikalą iškels parlamente, susidarys jau 
nemažas spaudimas, galintis pagerinti būklę iš esmės. 
Reikia reikalauti, kad antros klasės siuntų pristatymas 
būtų pagreitintas. Nuo jų priklauso didelės visuomenės 
dalies informavimas ir dalyvavimas krašto gyvenime. 
Paštas, neatlikdamas tinkamai savo pareigų, skriaudžia 
visuomenę kultūriškai ir daro žalą visam kraštui bei jo 
prestižui.

Paša Lilio įvykiai
KETURIASDEŠIMTMEČIO PROGA SPAUDA PRISIMINĖ DREZ
DENĄ 1945 m. vasario 13-14 d.d. ištikusią tragediją. Šiandien 
daug kalbama ir rašoma apie pirmą branduolinę amerikiečių 
bombą, sprogusią virš Hirošimos. Tame sprogime žuvo 71.379 
japonai. Drezdenas užmirštamas, nors ten per vieną naktį nuo 
paprastų bombų žuvo apie 135.000 gyventojų ir miestą užplūdu
sių pabėgėlių. Karo metais Drezdenas turėjo 630.000 gyventojų, 
o su pabėgėliais jų skaičius galėjo siekti apie 1,4 milijono. Tiks
lus žuvusiųjų skaičius ir šiandien nėra žinomas. Jų galėjo būti 
net 200.000 ar daugiau. Žinių apie Drezdeno tragediją pateikia 
britų istorikas D. Irvingas savo knygoje “Drezdeno sunaikini
mas”. Miestą su jo istoriniais paminklais, muziejais, meno gale

KANADOS ĮVYKIAI

Jieškos karo nusikaltėlių
Kanados teisingumo ministe- 

ris J. Crosbie pranešė parla
mentui, kad II D. karo nusikal
tėliams jieškoti sudaroma Kve
beko aukščiausio teismo teisė
jo J. Deschenes vadovaujama 
komisija. Iki š. m. gruodžio 31 
d. ji turės surasti nusikaltė
lius, paskelbti kiekvieną nu
teistą už akių kitose valstybė
se, rekomenduoti įstatymo pa
keitimus, kad kaltinamieji ga
lėtų būti teisiami Kanadoje, 
grąžinti į jų reikalaujančius 
kraštus arba ištremti iš Kana
dos. Lig šiol nacių suradimu 
rūpinosi RCMP policija. Iš
tremtas V. Vokietijon buvo 
tik H. Rauca, apkaltintas Kau
no žydų žudymu. Ten jis vėžiu 
mirė kalėjime, dar nesulaukęs 
teismo. J. Crosbie, remdama
sis RCMP duomenimis, teigia, 
kad įtariamų nusikaltėlių Ka
nadoje tėra 30-40 ir kad jų nu
sikaltimams įrodyti trūksta 
pakankamos medžiagos. Kito
kios nuomonės yra S. Wiesen- 
thalio centro atstovas Kana
doje S. Littmanas, kalbantis 

apie 3.000 tokių nusikaltėlių. 
Komisijos sudarymą paskatino 
keršto siekiančių Kanados 
žydų padidėjęs spaudimas 
naujajai konservatorių vyriau
sybei. Spaudoje pasigirdo gan
dų, kad 1962 m. Kanados amba
sadoje Buenos Aires vizą at
važiuoti Kanadon norėjo gau
ti “mirties angelu” Aušvico 
stovykloje vadintas gydytojas 
J. Mengele, į dujų kamerą pa
siuntęs 400.000, atlikinėjęs 
eksperimentus su dvynukais. 
Taip pat rašoma, kad Kanada 
pokaryje įsileido nacius, iš 
kurių Vakarų sąjungininkai 
buvo gavę prieš Sovietų Sąjun
gą nukreiptų žvalgybinių duo
menų.

Teisėjo J. Deschenes vado
vaujama komisija turės nusta
tyti tikslų nusikaltimais įta
riamų nacių ir jų bendrininkų 
skaičių, surinkti įrodomąją 
medžiagą. Lig šiol buvo vado
vaujamasi 1946 m. Kanadoje 
priimtu karo nusikaltimų įsta-

(Nukelta į 8-tg psl.)
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Ateitis priklauso laisvei
Ambasadoriaus Makso M. Kampelmano mintys Žmogaus teisių dieną

A. LEM BERGAS

Būsimose Amerikos ir Sov. 
Sąjungos derybose dėl stra
teginės ir kosminės ginkluo
tės sumažinimo JAV delegaci
jai vadovauti paskirtas amba
sadorius Maksas Kempelma- 
nas. Jo pavardė gerai žinoma 
iš Helsinkio susitarimų per
žiūros konferencijos Madride. 
Ten ne kartą ambasadorius 
Kampelmanas ryžtingai gynė 
žmogaus teisių reikalus, ne 
kartą kalbėjo ir apie žmogaus 
teisių pažeidimus Lietuvoje.

Pernai gruodžio 10, pažymė
damas Žmogaus teisių dieną, 
jis pasakė kalbą, kurioje pa
brėžė sudėtingą religijos vaid
menį žmonijos gyvenime. Reli
gijos stiprybė esą ugdo civili
zaciją, silpnybė plėšo. Tą sa
vo vainiką žmonija ne visada 
garbingai nešioja. Šventovės, 
sinagogos, mečetės ir kiti mal
dų namai pernelyg dažnai la
biau skiria negu jungia. Todėl 
niekada nereikėtų išleisti iš 
akių vidinės tikėjimo vieny
bės, kuri sudaro visų religijų 
pagrindą. Visos didžiosios re
ligijos, kurios padėjo sukurti 
civilizaciją ir toliau veikia 
milijonus žmonių, pabrėžia 
žmogaus pareigą kitam žmogui 
— artimui.

Ambasadorius Kampelma
nas yra giliai tikintis žydas. 
Jo nuomone, senovės žydų gi
minės atnešė istorinį indėlį į 
civilizaciją, skelbdamos savo 
kaimynams, kad yra tik vienas 
Dievas. Tai be galo reikšmin
gas įsitikinimas: jeigu yra tik 
vienas Dievas, tai visi mes esa
me Jo vaikai, vadinasi, vieni 
kitų broliai ir seserys.

Talmude keliamas klausi
mas: kodėl Dievas sukūrė tik
tai vieną žmogų? Atsakymas 
toks: kad visi žmonės turėtų 
tą patį protėvį ir nė vienas 
negalėtų savęs laikyti aukš
tesniu už kitą. Minėdami savo 
išėjimą iš Egipto, žydai skai
to seną pasakojimą apie egip
tiečių kariuomenės paskandi
nimą Raudonojoje jūroje. Kai 
egiptiečiai pradėjo skęsti, an
gelai danguje užtraukė liaup
sę Viešpačiui. Tada Viešpats 
juos papeikė: “Mano vaikai 
skęsta, o jūs giedat!”

Religinis žmonių brolybės 
principas neišvengiamai vei

kia visuomene i politikę. Ši
tą religinę etiką politikoje 
išreiškia demokratija. Įsiti
kinimas, kad žmonės yra Dievo 
vaikai ir turi sugebėjimą iš
ugdyti savyje panašumą į Die
vą, aiškiai nesuderinamas su 
bet kokia politine santvarka, 
kuri nepaiso žmogaus vertybės.

Drauge pabrėžtinas kitas 
bendras visų didžiųjų religi
jų įsitikinimas: žmogus savo 
augimu, patirtimi, darbais ir 
tikėjimu ne tik geba siekti die
viškumo — jame yra ir žemes
nė bei blogesnė dalis. Žydų 
išminčiai žmogaus sieloje ski
ria gėrį ir blogį. Krikščionių 
teologas Reinholdas Niebuh- 
ras kalba apie “šviesos vaikus” 
ir “tamsos vaikus”. Čia glūdi 
ir šiuolaikinės psichiatrijos 
šaknys.

Šis žmogaus gerosios ir blo
gosios prigimties sudvejini- 
mas pastebimas ir visuomenė
je. Jei demokratija politikoje 
išreiškia religinį žmonių bro
lybės idealą, tai totalizmas 
— griaunamąją žmogaus pusę. 
Tai išaiškina visus siaubin
gus nacių ir sovietų žiaurumus.

Istoriniame žmonijos kely
je kiekvienas žmogus, kiek
viena žmonių karta šaukiami 
savyje, savo santykiuose su 
kitais, visuomenėje ugdyti tai, 
kas dieviška. Visais laikais 
buvo jėgų, kurios atkakliai 
tam priešinosi, mėgindamos 
pasukti civilizacijos eigą at
gal. Tačiau istorija įrodė, 
kad neįmanoma visiškai nuslo
pinti žmogaus sugebėjimo 
siekti savyje daugiau dieviš
kumo. Kiekviename amžiuje 
nužmoginančios jėgos buvo 
sulaikytos, nes mumyse per 
daug stipriai reiškiasi galin
gas žmogaus laisvės ir verty
bės akstinas. Iš to kyla ypatin
ga atsakomybė tiems, kurie 
turi laimę gyventi laisvuose 
kraštuose. Jų pareiga įžvelgti 
pavojus, iš kur jie bekiltų, ir 
surasti priemones jiems įveik
ti. Savo ištikimybe vertybėms 
prisidedame prie žmogaus ir 
žmonijos tobulėjimo. Tai ge
riausias būdas užtikrinti pa
tvarią taiką su visų trokšta
ma vertybe.

Ambasadorius Kempelma- 
nas primena kalinamo rusų 
ortodoksų kunigo Glebo Ja- 
kunino žodžius: “Mes, krikš
čionys Sovietų Sąjungoje, no

riai kenčiame už savo tikėji
mą, bet daug lengviau kentėti, 
kai žinome, jog nesame pa
miršti Vakaruose”.

Sovietinių vadovų pastan
gos sukliudyti gilaus tikėji
mo ir naujų idėjų plitimą už
daroje visuomenėje susiduria 
su dideliais sunkumais. Jų 
nelanksti biurokratinio ad
ministravimo tvarka, aiškus 
pramonės sustingimas, ne
veiksmingas žemės ūkis ne
tarnauja žmoniškumo ugdy
mui, kuriuo remiasi Vakarų 
civilizacija, pramonės ir kul
tūros pažanga. Nėra tokių 
aukštų sienų, kurios sulaiky
tų pasikeitimo vėjus, nešan
čius iš kitų pasaulio dalių 
žmogaus vertybės idėjas. Va
dovai, kurių teisėtumas ne
grindžiamas pritarimu, atro
do nepasirengę suprasti, kad 
žmoniškumas ir civilizuotu- 
mas yra būtinai reikalingi jų 
pačių pastovumui.

Mes viliamės, kad veikiai 
ateis laikas, kai sovietinė val
džia supras, kad priespaudos 
priemonėmis neįmanoma už
tikrinti vidaus pastovumo ar 
tikro saugumo. Viliamės, su
pras, jog reikia visiems ki
tiems parodyti, kad žiauru
mas nebūtinas sovietinei sis
temai ir iš tikrųjų priešingas 
saviems idealams. Mes vilia
mės, bet, jei norime būti ap
dairūs, negalime pasitikėti.

Turime stengtis įtikinti tuos, 
kurie šiandien vadovauja Sov. 
Sąjungai, kad lygiai taip, kaip 
abi žmogaus smegenų pusės, 
dešinioji ir kairioji, suderi
na savo vaidmenis kūne, kad 
jis visas gerai veiktų, taip 
politikos pasaulio pusrutuliai, 
Šiaurė ir Pietūs, Rytai ir Va
karai, dešinė ir kairė, — turi 
išmokti sveikai ir kūrybiškai 
derinti savo pastangas, kad 
pasaulyje įsiviešpatautų tai
ka su laisve.

Ateitis priklauso laisvei. 
Be laisvės negali būti patva
rios visuomenės. Tik laisvė 
gali sužadinti moterų ir vyrų 
kūrybines jėgas siekti naujų 
aukštumų. Žmogiškoji būtybė 
turi sugebėjimą trokšti, siek
ti, veikti.

Mes siekiame šių vertybių 
visiems Dievo vaikams. Mūsų 
užduotis — pasitempti, kad 
priartėtume prie savo siekių 
įgyvendinimo. 

rijomis sunaikino didieji bom
bonešiai, kurių 1.400 buvo Bri
tanijos, 300 — JA Valstybių, 
77 — Kanados. Pagrindiniu tai
kiniu buvo pasirinktas Drez
deno centras, neturėjęs jokios 
karinės pramonės, net prieš
lėktuvinės apsaugos. Bombar
davimas sukėlė milžinišką 
gaisrą su 982 Celsijaus laips
niais karščio. Liepsnos, trauk
damos deguonį, atnešė viesu
lus, kurie net miesto pakraš
čiuose užkluptus gyventojus 
permetė į degantį centrą. Jie 
žuvo nuo bombų, ugnies ir de
guonies stokos. Istorikas D. 
Irvingas spėja, kad atsakomy
bė dėl Drezdeno tragedijos 
greičiausiai tenka Britanijos 
premjerui W. Churchilliui. 
Priežastis nėra žinoma. Gal 
jis norėjo įsiteikti J. Stalinui, 
kėlusiam trukšmą, kad Vaka
rų sąjungininkai nepadeda So
vietų Sąjungai, o gal norėjo 
palaužti moralinį vokiečių nu
garkaulį? Iš tikrųjų Drezdeno 
sunaikinimas neatnešė jokios 
naudos, tik masinių žudynių 
tragediją. Keturiasdešimtmečio 
proga buvo atstatyti senieji 
Drezdeno “Semper” operos 
teatro rūmai, atidaryti C. M. 
Weberio operos “Der Frei- 
schuetz” spektakliu. Ji yra pa
skutinė opera, vaidinta prieš 
pat Drezdeno subombarda- 
vimą.

Izraelio dilema
Jordanijos karalius Husei

nas ir palestiniečių PLO orga
nizacijos vadas J. Arafatas pa
sirašė susitarimą siekti dery
bų su Izraeliu nuolatinei tai
kai užtikrinti. Jiedu nori pa
lestiniečių valstybės vakari
nėje Jordano upės pakrantėje 
ir Gazos juostoje, federaci
niais ryšiais sujungtos su Jor
danija. Abu žada pripažinti lig
šiolines Jungtinių Tautų rezo
liucijas, suteikti oficialų pri
pažinimą Izraelio valstybei. 
Tokiai minčiai pritaria nuo
saikesnieji izraelitai, kuriems 
yra nusibodę nuolatiniai karo 
veiksmai. Derybas norėtų pra
dėti ir tautinės vienybės vy
riausybei vadovaujantis dar- 
biečių premjeras S. Peresas. 
Prieš jas betgi šiaušiasi Liku- 
do-Heruto bloko politikai — M. 
Arensas ir užsienio reikalų 
ministeris J. Šamiras, kuris 
1986 m. perims premjero parei
gas. Jie nėra linkę Jordano pa
krantę atiduoti palestinie
čiams. Okupacinė Izraelio ka
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Naujas dokumentų rinkinys, reikšmingas Lietuvos istorijai

riuomenė Libane užbaigė pasi
traukimą iš Sidono srities. Iki 
rudens tikimasi įvykdyti dvi 
kitas pasitraukimo dalis. Pasi
traukime įvyko muštynės tarp 
Izraelio ir Jungtinių Tautų tai
kos priežiūrai priklausančių 
Prancūzijos karių. Izraelitai 
viename kaimelyje norėjo su
naikinti tris arabų namus, kal
tindami, kad juose slepiami 
ginklai. Prancūzai tuos namus 
bandė ginti kumščiais. Gyven
tojai, invazijos pradžioje Izrae
lio karius sutikę kaip išvaduo
tojus, dabar su jais atsisveiki
no kaip su okupantais.

Nekeičia linijos
Prancūzijos komunistų par

tija trejų metų terminui penk
tą kartą iš eilės išrinko ligšio
linį vadą G. ,Marchaisą, nors 
su juo jau yra prasidėjęs kom
partijos populiarumo kriti
mas. Pernai vasarą komunistai 
pasitraukė iš socialistų prez. 
F. Mitterrando vyriausybės, 
nepatenkinti premjero L. Fa
bijaus ekonominių varžtų poli
tika. Partijos konferencijoje 
ypač aštriai dabartinę jos po
litiką kritikavo politbiuro na
rys P. Juquinas, reikalavęs aš
tresnės linijos prieš žmogaus 
teisių pažeidimus Sovietų Są
jungoje ir jos satelitinėse vals
tybėse. Dėl tos kritikos jis ne
buvo perrinktas į politbiurą, 
bet liko 137 narius turinčiame 
centro komitete. Atrodo, kom
partija 1986 m. rinkimuose ko
vos prieš prez. F. Mitterrando 
socialistus.

Darbiečiy vyriausybė
Problemą prez. R. Reaganui 

sudarė N. Zelandijos darbie- 
čių premjero D. Langes vyriau
sybė, galinti sugriauti “AN- 
ZUS” sąjungą, kuriai priklau
so JAV, Australija ir N. Zelan
dija. Pataikaudamas rinkė
jams, premjeras D. Lange į sa
vo uostus nesutinka įsileisti 
branduolinius ginklus turin
čių karo laivų, o prez. R. Rea- 
ganas atsisako garantuoti, kad 
tie laivai neturi tokių ginklų. 
Dėl šio nesutarimo teko at
šaukti “ANZUS” sąjungos lai
vyno manevrus sekantį mėnesį. 
Visi karo laivai, įskaitant ir 
sovietinius, dabar jau turi tor
pedas, priešlėktuvines rake
tas, sprogmenis prieš povan
deninius laivus su branduoli
niais užtaisais. JAV karo lai
vai aprūpinami skriejančiomis 
“Tomahawak” bombomis.
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Popiežiaus kalba diplomatams
Tautų lygybė ir mažųjų tautų vaidmuo

Gudai, lietuviai ir ukrainiečiai
Lenkijos pogrindžio leidinys apie santykius su kaimynais ateityje

Sausio 12 d. Šv. Tėvas Jonas- 
Paulius II Vatikane pasakė 
tradicinę naujametinę kalbą 
susirinkusiems diplomatams. 
Šiuo metu su šv. Sostu diplo
matinius santykius palaiko 
110 valstybių.

Kalbėdamas apie religijos 
laisvę, popiežius pabrėžė, kad 
ji remiasi tarpusavio lygybe, 
reikalaudama gerbti orumą ki
tų žmonių, kuriems nekliudo
ma veikti pagal savo sąžinę, 
ypač religijos reikaluose. Po
piežius sakė: dideli sunkumai 
iškyla, kai valstybė prisiima 
ateistinę ideologiją. Tada at
siranda prieštaravimas tarp 
oficialiai skelbiamos religi
nės laisvės ir ateistinės pro
pagandos. Popiežius nenuro
dė konkrečiai jokios valsty
bės, bet teigė, kad prie šio 
prieštaravimo šen ir ten pri
dedamos prievartos priemo
nės, kliudančios laisvai prak
tikuoti religiją, laisvai parink
ti dvasiškius, laisvai stoti į 
seminarijas, katekizuoti jauni
mą, nekalbant jau apie tikin
čiųjų pilietinių teisių varžy
mus, tarsi priklausymas tikin
čiųjų Bendrijai sudarytų pavo
jų bendrajam labui.

Toliau, neminėdamas jokio 
krašto, popiežius kalbėjo: yra 
vienas kraštas Europoje, kur 
ateistinė ideologija yra taip 
glaudžiai susijusi su valsty
be, kad ateizmas yra primeta
mas sąžinėms, o kiekvienas re
liginis veiksmas draudžiamas 
ir griežtai baudžiamas. Stebė
tojų nuomone, popiežius čia 
turėjo galvoje Albaniją.

Popiežius pažymėjo, kad ge
rai suprasta pakantos dvasia 
nereiškia religinio abejingu
mo, bet pagarbą sąžinės lais
vei, kuri yra viena svarbiau
sių laisvių, ir pagarbą skirtu
mui tarp politinės ir religinės 
sferos.

Vyriausybė negali šauktis 
pagrindinių žmogaus teisių, 
jeigu jų nesilaiko savo viduje. 
Valstybių nepriklausomybės 
teisė negerbiama, kai viena 
šalis kursto ir remia ardomą
sias jėgas kitoje šalyje. Kai 
tame pačiame krašte siaurina
mos vienos gyventojų dalies 
teisės, sutrypiama ir kitų tei
sė taikiai gyventi tame pačia
me krašte.

Tarpusavio santykių lygy
bė suardoma, kai visam kraš
tui primetamas įstatymas, 
siaurinantis mažumos grupės 
pilietines ir religines teises. 
Drauge su tarpusavio lygybės 
principu popiežius pabrėžė 
solidarumą, kurio reikia veiks
mingam valstybių bendradar
biavimui. Visos pasaulio tau
tos priklauso viena nuo kitos.

Turtingos valstybės turi pa
dėti besivysiantiems kraštams. 
Reikia naujos solidarumo sis
temos, kad būtų galima iš
spręsti begalines vargingų 
kraštų skolas. Solidarumas 
su vargstančiais kraštais rei
kalauja ne tik veikiai pasiųsti 
maisto badaujantiems, bet ir 
ilgalaikių mokslinių progra
mų. Tarpusavio lygybės ir so
lidarumo principų vykdymas, 
pasak popiežiaus, nuves į 
veiksmingesnį pasaulio bend
ruomenės narių bendradar
biavimą.

Dėl to esą reikia “naujos 
filosofijos”, kuri neskatintų 
smurto sprendimų ir padėtų 
įveikti baimę, nepasitikėjimo 
nuotaikas, kurios paralyžuo
ja kai kurias valstybes. Po
piežius ragino neskatinti be
siplečiančių konfliktų Liba
ne, Afganistane, Kampučijoje, 
daugelyje Centrinės Amerikos 
kraštų, tarp Irako ir Irano.

Reikia įveikti baimę ir nu
siginklavimo srityje, drauge 
kovoti su tarptautiniu tero

rizmu, su smurtu visose jo ap
raiškose, įskaitant ir smurtą 
prieš politinius kalinius. Sa- 
vavaliaujančios valdžios, pri
sidengdamos saugumo dingsti
mi, niekšiškai elgiasi su po
litiniais kaliniais koncentra
cijos stovyklose, kalėjimuose 
ir kitose internavimo vietose. 
Kai kuriais atvejais tiesiog 
siekiama sunaikinti jų asme
nybę. Šita mūsų žmoniškumo 
gėda turi būti aiškiai tarptau
tinės visuomenės smerkiama. 
Žmoniškumas reikalauja užtik
rinti kalinių lankymo teisę.

Popiežius neužmiršo teigia
mų poslinkių tautų santykiuo
se, teigiamai įvertino Vati
kano tarpinikavimą Čilės ir 
Argentinos ginče, demokrati
jos pažangą daugelyje šalių, 
Amerikos ir Sov. Sąjungos su
sitarimą pradėti nusiginkla
vimo derybas. Abiejų didžių
jų valstybių atsakomybė tik 
tiek pateisinama, kiek ji lei
džia kitoms šalims užimti sa
vo vietą, imtis iniciatyvos, 
veikti teisingomis sąlygomis 
ir pasaulio bendruomenės la
bui.

Vatikano valstybės sekre
torius kardinolas Casarolis 
savo ruožtu diplomatams iš
ryškino, ką popiežius turėjo 
galvoje, kalbėdamas apie “dvi- 
polę padėtį”, kurią pasaulyje 
sukūrė dviejų didžiųjų valsty
bių Amerikos ir Sov. Sąjungos 
vaidmuo. Jų susitarimas atnau
jinti derybas ginkluotės klau
simais turėtų paskatinti ir ki
tas tautas veikliau savaran
kiškai reikštis pasaulyje.

Kardinolas Casaroli, kalbė
damas prancūziškai, pažymė
jo, kad vadinamas “dvipoliš- 
kumas” šiandien pasaulyje yra 
nepaneigiamas faktas. Kai kas 
netgi mano, kad tai gerai, nes 
tai sumažina nepastovumą 
tarptautiniuose santykiuose, 
nes galybės skirtumas tautų 
gyvenime yra natūralus reiš
kinys. Tačiau valstybės, pa
sak kardinolo, turi pareigą 
taip veikti, kad tie skirtumai 
nekenktų teisingumui tautų 
santykiuose, nestatytų pavo- 
jun bendrojo labo.

To siekiant, neužtenka iš
kilmingų deklaracijų apie 
žmonių ir tautų orumą bei tei
ses. Tokios deklaracijos turi 
būti vykdomos, paverčiamos 
darbais. O tai priklauso ne 
tik nuo to, kiek vykdomas tau
tų lygybės principas, bet ir 
nuo įsisąmoninimo, jog kiek
viena valstybė turi savitas vei
kimo galimybes tarptautinėje 
srityje. Šitos veiklos galimy
bės gali būti naudojamos kiek
vienos valstybės atskirai ar 
drauge su kitomis. Tautų są
jungos ir bendradarbiavimas 
stiprina atskirų valstybių vei
kimą, ypač tada, kai kartais 
padaromi svarbūs sprendimai, 
pasirėmus balsavimais, ku
riuose kiekvienas balsas turi 
lygią vertę. Kardinolas Casa
roli apgailestavo, kad atskirų 
valstybių lokaliniai konflik
tai per daug dažnai priklauso 
nuo reikšmingesnių užsienio 
valstybių įsikišimo. Lmb.

AfA
JOANAI ŠAK1NIENEI

Lietuvoje mirus, 
jos vyrui JUSTINUI ŠAKINIUI ir giminėms Lietuvoje 

reiškiame nuoširdžią užuojautą-

V. V. Gudeliai J. M. Jakaičiai
J. J. Launikaičiai P. M. Jokšai

V. Vaitkus

1984 m. viena iš daugelio 
Lenkijos pogrindžio leidyklų 
“Przedswit” išleido Kazimierz 
Podlaskio knygos “Gudai, lie
tuviai, ukrainiečiai — mūsų 
priešai ar broliai?” antrąją 
laidą. Autorius šią knygą pa
rašė, norėdamas lenkų visuo
menę supažindinti su savo ry
tų kaimynais, nušviesti jų san
tykius su lenkais netolimoje 
praeityje, jų padėtį sovietų 
imperijoje, dabartinėje Len
kijoje ir išeivijoje. Jis svars
to taikingo sugyvenimo galimy
bes dabar ir ateityje.

Galimi sankirčiai
Reikalas lenkams pažinti 

savo rytų kaimynus yra svar
bus ir todėl, kad pastarieji 
su viltimi ir pavydu žiūri į 
laisvesnį gyvenimą Lenkijoje. 
Jis rašo: “Ūkininkai, švento
vės, knygos, filmai, džinsai 
ir ... nerusiška kalba, atro
dytų, kad jie mums Lenkijos 
liaudies respublikos pavydi. 
Girdėjau netgi tiesiog sufor
muluotą nuomonę, kad lenkai 
tai ne tik savanaudiška, gro
buoniška ir nenuoširdi tauta, 
bet ir nepaprastai politiškai 
gudri — visada tartum katinas 
nukrenta ant keturių letenų”.

K. Podlaski mano, kad kruvi
ni lenkų su šiomis tautomis 
santykiai praeityje gali pasi
kartoti, nes konfliktai ir pre
tenzijos užsiliko, kitos šalies 
interesų supratimo nėra, o an
tagonizmas miega vieną akį 
primerkęs. Abidvi konflikto 
šalys turėtų viena kitą geriau 
suprasti ir stengtis galimoms 
problemoms užbėgti už akių.

Nepažįsta lietuvių
Menką lenkų supratimą apie 

lietuvius jis iliustruoja šiuo 
pavyzdžiu: “Varšuvos ‘dešimt
mečio’ stadione Jono-Pauliaus 
II Mišių metu susitelkusi mi
lijoninė minia. Aukų įteikimo 
metu prie altoriaus artėja ža- 
liai-raudonais drabužiais pa
sipuošusi delegacija, norinti 
įteikti Šv. Tėvui raguotį (baum- 
kucheną). Pranešėjas per mik
rofoną skelbia, kad tai lietu
viai. Lenkų minia juos palydi 
simpatizuojančiais plojimais, 
bet kartu ir ūžesiu: ‘Išleido 
juos iš Vilniaus? Argi tai ga
lima?’ Lenkai nežino, kad jų 
valstybės ribose gyvena 10-20 
tūkstančių lietuvių”.

Rašydamas apie Suvalkų 
trikampio lietuvius, K. Pod
laski mini gerai žinomus “Tė
viškės žiburių” skaitytojams 
dalykus — laikraštį “Aušra”, 
mokyklų ir šventovių proble
mas, lenkų-lietuvių kovas Sei
nuose 1920 m., lenkų pogrin
džio “Armia Krajowa” prieš- 
lietuvišką veiklą ir jų bend
radarbiavimą su Raud. armija. 
Autoriaus manymu, lietuviai 
galvoja, kad lenkai, eidami 
“petys į petį” su raudonaisiais, 
norėjo sau “išsikolaboruoti” 
Vilnių. Tai jiems nepavyko, 
tačiau jie gavo respubliką, 
kad vėl galėtų persekioti lie
tuvius Suvalkijoje.

Toks lietuvių galvojimas 
nesąs be pagrindo. K.P. rašo: 
“Pasitaiko, kad lietuviai ne
legaliai peržengia Lenkijos 
sieną. Kalbama, kad nėra me
tų be tokio pobūdžio inciden
to, o kartais ir kelių. Tai būna 
dažniausiai lietuviai jaunuo
liai nenorintieji tarnauti 
Raud. armijoje arba tiesiog 
dezertyrai. Nuo Afganistano 
laikų tokių incidentų skaičius 
padaugėjo. Aliarmas pasieny
je yra bendras rusų ir mūsų 
sargyboms, kad vėliau galėtų 
atiduoti pagautuosius į ‘tin
kamas rankas’. Lietuvis mane 
klausia: ‘Ar lenkų pasienio 
sargybą eina lenkiškas, ar ne
lenkiškas dalinys?”

Blogiausį faktą autorius pa
lieka pabaigai: į lietuvių me
džioklę yra įtraukta dalis pa
sienio gyventojų lenkų, ir jie 
tikrai su sportiniu užsidegimu 
joje dalyvauja. (Pasitikrinus 
su lenkais tai, deja, pasirodė 

tiesa). Kartą visas kaimas buvo 
susiriejęs dėl sargybų virši
ninko sprendimo, kuris vieno
dai padalino pinigus už lietu
vio pagavimą: tam, kuris lie
tuvį pagavo ir laikė, ir tam, 
kuris užšoko ant dviračio ir 
atvedė pasieniečių patrulius. 
Pagaliau autorius pabrėžia: 
“Ar tie žmonės yra įsisąmo
ninę, kad atiduodami dezerty
rą rusams jie atiduoda jį tik
rai mirčiai?”

Jono-Pauliaus II įtaka
Daug vietos autorius skiria 

Vilniaus klausimui, trėmi
mams į Sibirą,vokiečių okupa
cijos laikotarpiui ir Katalikų 
Bendrijos būklei Lietuvoje. 
Kokią įtaką Šv. Tėvas turi Lie
tuvoje, galima spręsti iš šios 
autoriaus ištraukos:

“Kai Jono-Pauliaus II lėk
tuvas leidosi Lenkijoje 1979 
m., lietuvių žemėje vyko keis
tas gyventojų judėjimas. Kas 
tik gyvas ir kam tik nereikėjo 
reikšti savo pažiūrų pažangu
mo, tas važiavo arba ėjo į pie
tus lenkų sienos kryptimi. Ši 
banga visgi nepasiekė KGB pa
sienio kariuomenės saugumo 
struktūros. Ji sustojo srityje 
kurią pasiekia Lenkijos tele
vizija. ‘Tvarkos tarnyba’ pir
ma užsižiopsojo, o vėliau ap
stulbo; nėra tokio įstatymo, 
kuris ribotų vieškelių naudo
jimą arba draustų lankyti pa
žįstamus. Laimingi lietuviai, 
turintieji galimybę neribotai 
džiaugtis Lenkijos televizija, 
neišskiriant žinių klausymo, 
irgi nešabloniškai reagavo. 
Jie išnešė televizorius iš pir
kių į sodus, pastatė suolus, 
kibirus vandens gėrimui, nes 
buvo karšta, o liaudis ėjo ir 
ėjo keliais. Ar jie susitarė? 
Ar dvasiškija sukurstė? ‘Or
ganai’ irgi apvylė; neįmano
ma pagaliau buvo peršukuoti 
visus kiemus ir sodus, kad iš
jungtų televizorius. Tardymai 
prasidėjo tik tada, kai popie
žiaus Lenkijoje jau nebebuvo, 
ir tai tiktai žinomų elementų 
arba ten, kur buvo konkretus 
informatorių įskundimas, kad 
žmonės prie televizorių klū
pojo, meldėsi arba giedojo už
draustą giesmę, kad kartais 
jiems išsiveržė šauksmas, ku
riame buvo ir dejonė, ir vil
tis.

Kai kitą kartą popiežius lan
kėsi tėvynėje 1984 m., keistu 
aplinkybių sutapimu visos pa
sienio televizijos stotys nuo 
Suvalkų iki Baltvyžio buvo ati
duotos einamiesiems remon
tams”.

Ukrainiečiai
Daugiausia vietos savo kny

goje K. Podlaski duoda ukrai
niečiams. Jiems skirtas sky
rius užvardintas: “Atleidžia
me ir prašome atleidimo”. Jei
gu lietuviams autorius prikiša 
tik 1920 m. gen. Ladygos žygį 
į Mozūrus, tai ukrainiečiams 
priekaištų jis turi daug. Uk
rainiečiai esą nenorėjo tai
kingai nepriklausomoje Len
kijoje gyventi — jų teroristai 
žudė lenkų valdžios pareigū
nus, kai 1939 m. rudenį lenkai 
bėgo nuo vokiečių ir bolševi
kų; ukrainiečiai gaudė ir žudė 
kirviais bei šakėmis pakriku
sius lenkų kareivius. Vokie
čių įsteigta ukrainiečiams “SS 
Galizien” divizija labiau per
sekiojo lenkus, negu kovojo 
prieš bolševikus. Tačiau dau
giausiai lenkai nukentėjo nuo 
ukrainiečių sukilėlių armijos 
— UPA. Pagal lenkų apskaičia
vimus, pastarieji išžudė 
100.000 lenkų civilių gyven
tojų, pagal bolševikų — 60.000.

Lenkai švelnumu irgi nepasi
žymėjo. Atsakydama į ukrai
niečių terorą, Pilsudskio ka
riuomenė “pacifikavo” 450 uk- 
rainietiškų kaimų, naikinda
ma jų turtų ir mušdama, o kar
tais ir žudydama jų gyvento
jus. Buvo suimti 1739 asmenys, 
kurių tik 58 buvo teismo rasti 
kaltais. Po Antrojo pasauli
nio karo vėl prasidėjo, šį kar
tą sovietiškai-lenkiška “pa- 
cifikacija”; 40.000 karių turin
ti UPA buvo sunaikinta, o uk
rainiečiai civiliai gyventojai 
šimtais tūkstančių buvo “re
patrijuojami” į Sov. Sąjungą 
arba perkeliami į kitas vietas 
Lenkijoje.

Lenkų-ukrainiečių kovos 
vyko ne su priešo politine bei 
karine struktūra, bet su visa 
tauta. Tai darė ir lenkai, ir uk
rainiečiai.

Gudai
Mažiausiai lenkai turėjo ir 

turi sunkumų su gudais. Jie 

neturi savo nepriklausomo gy
venimo 20-ties metų prisimini
mo kaip Lietuva, ir vienijan
čių kovų dėl nepriklausomy
bės istorijos, kaip ukrainie
čiai. Ir Lenkijoje, ir kitur jie 
ribojasi daugiausia kultūri
niu gyvenimu, o sovietinėje 
Gudijos respublikoje gudų 
nesimato ir jų kalbos nesigir
di. Kartais sovietinių iškil
mių proga pasirodo tautiniais 
drabužiais pasipuošęs būre
lis žmonių.

Lenkijoje yra 250.000-400.000 
gudų, daugiausia Balstogės 
mieste ir jo apylinkėse. 1945 
m. lenkai manė, kad šis mies
tas atiteks gudams, tačiau Sta
linas, norėdamas “nušluostyti 
lenkams ašaras”, kaip rašo K. 
Podlaski, dėl Vilniaus ir Lvo
vo praradimo, priskyrė jį prie 
Lenkijos liaudies respublikos. 
Tai padarius, atsirado tarp 
lenkų ir gudų trintis, nes pas
tarieji padėjo lenkų ir sovietų 
saugumui išgaudyti “Armia 
Krajowa” likučius ir kitokius 
lenkiškus “liaudies priešus”. 
Lenkai atsilygindami irgi 
skundė gudus saugumo orga
nams.

Jauno gudų nacionalizmo, 
kuris daugiausiai reiškiasi 
Amerikos kontinente, reika
lavimai privestų prie konflik
to su visais jų kaimynais: iš 
lenkų jie reikalauja Balsto
gės krašto ligi Narevo upės, 
su ukrainiečiais jie norėtų 
turėti sieną pagal Dniepro 
upę, o iš lietuvių jie norėtų 
gauti Švenčionis ir Vilnių.

Gudai ir Vilnius
Nukrypstant nuo K. Podlas

kio knygos, reikia pastebėti, 
kad Vilniuje prasidėjo ne tik 
lenkų romantizmas (Mickevi
čius, Slovackis), ne tik tauti
nis lietuvių atgimimas (Basa
navičius, Vaižgantas, Vilei
šiai . . .) — Vilnius buvo ir gu
dams svarbus jų kultūros cent
ras. Vilniuje buvo išleista 1525 
m. Pranciškaus Skorinos kny
ga “Malaja Podrožnaja Kniži- 
ca” davusi gudų kalbai pra
džią. (Tai iš viso pirmoji Lie
tuvoje atspausdinta knyga). 
Vilniuje buvo išleistas pirmas 
gudų laikraštis “Naša Dolia”, 
Vilniuje gyveno . žymūs gudų 
poetai — Janka Kupala ir Ja- 
kub Kolas. Nors gudų Vilniu
je nėra daug (apie 30.000 be 
jokių kultūrinių ir religinių 
teisių) ir nebuvo, tačiau jie, 
kaip ir Pilsudskis, jaučia “mei
lę” Vilniui.

Sovietinėje Gudijoje 
ir Lenkijoje

Sovietinėje Gudijos respub
likoje yra 10 milijonų gyven
tojų, kurių astuoni milijonai 
yra gudai. Jokios žymesnės 
pogrindžio veiklos, jokių “Sa- 
mizdatų” ten nėra. Dėl to gu
dų pasyvumo jaučiasi kalti iš 
dalies lenkai, nes jie savo ne
priklausomo gyvenimo metais 
užgniaužė tautinio gudų są
moningumo pradmenis.

Atgavus Lenkijai nepriklau
somybę, joje buvo apie du mi
lijonus gudų. Jų atstovai į Len
kijos seimą 1925 m. suorganiza
vo teisėtą švietimo draugiją 
“Hromada”, kuri turėjo 100.000 
narių. Buvo steigiamos mokyk
los, leidžiami laikraščiai, 
knygos. Lenkijos valdžiai tai 
nepatiko. Jie norėjo, kad gudų 
visai nebūtų. Jie bandė save 
ir kitus įtikinti, kad gudų kal
ba yra tik lenkų kalbos tarmė. 
“Hromada” nariams buvo su
daryta teismo byla, jų veikė
jai masiškai kalinami. “Hro
mada” vadas, Lenkijos seimo 
narys Taraškievič, buvo nu
teistas dvylikai metų kalėji
mo ir vėliau išleistas į Sov. 
Sąjungą. Ten jis buvo apkal
tintas nacionalizmu ir pa
smerktas mirti. Nuo to laiko 
gudų tautinis judėjimas neat
sigavo.

* * *
Bandantieji toliau į ateitį 

pažvelgti lenkų intelektualai 
nenori konfliktų su savo rytų 
kaimynais gudais, lietuviais 
ir ukrainiečiais. (Su Rusija 
lenkai neturi sienos, nebent 
Karaliaučiaus, dabar Kalinin
grado, sritį laikytume Rusija). 
Jie norėtų nuo Rusijos atsi
tverti “sanitariniu kordonu”, 
todėl ne tik jieško draugišku
mo su savo rytų kaimynais, 
bet ir atsižada savo nepriklau
somybės laikų sienos rytuose, 
atsisakydami su skaudančia 
širdimi Vilniaus ir Lvovo. Bet 
ši pažiūra lenkų masėse kol 
kas nėra prigijusi. J.B.

NUOŠIRDUS AČIŪ
Šventoji kapų tyla Lietuvoje priglaudė 

mūsų mylimą tėvelį

a. a. Vladą Balčiūną
Mūsų giminės, “Tėviškės žiburių ” štabo bendradarbiai, 
mieli draugai ir pažįstami šv. Mišiomis, užuojautomis “T. 
žiburiuose”, žodžiu bei raštu atjautė mūsų gilų liūdesį.

Jūsų didžiai vertingos moralinės paramos mes niekad 
nepamiršime.

Nuoširdžiai dėkojame — 
sūnus Vytautas ir marti Genovaitė Balčiūnai 

bei artimieji Lietuvoje

Prie mūsų kapo
Angelas budės,
Kol Saulė
Amžinos dienos
Visoj visatoj
Užtekės

(J. Gutauskas)

AfA
LIUDVIKAS BORUSAS

jau ištisi metai ilsisi lietuvių kapinėse Mississaugoje. Jis mirė 
1984 metų kovo 7 dieną. Pirmosios metinės Mišios už mielą 
mūsų Velionį bus atnašaujamos š. m. kovo 10, šeštadienį, 
9 v.r., Aušros Vartų šventovėje Hamiltone. Maloniai kvie
čiame šeimos gimines, bičiulius ir kitus tautiečius jose 
dalyvauti.

Velionies žmona ir vaikai

AfA
ANTANUI KLIMUI

mirus,
jo žmonai PRANUTEI, buvusiai Kauno operos 
teatro bendradarbei solistei ir visiems giminėms, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą-

Stasys ir Herta Gailevičiai

At A 
IRENAI KLIORIKAITIENEI- 

PAULIONYTEI 
tragiškai žuvus

automobilio nelaimėje Los Angeles mieste, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą velionės vyrui JONUI bei dukroms 
ir broliui VINCUI PAULIONIUI su šeima, drauge su jais 
liūdėdami -

Irena ir Vytas Turėta
Valė ir Donatas Karosai 
Loreta ir Petras Murauskai
Irena ir Henrikas Petkai

(Onabian &rt iLlfinovials UtiJ.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

Namų telefonas 278-4529
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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:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro



Orwellio romanas ir Sovietų Sąjunga
Ten prieš keliolika metų pavaizduotas kolektyvinis gyvenimas atsispindi sovietinėje sistemoje

“Stimmen tier Zeit” 1985 m. 
sausio nr. išspausdino prof. 
Paul Roth, dėstančio politi
kos ir publicistikos mokslus 
aukštojoje kariuomenės mo
kykloje Miunchene, straipsnį 
“1984’ in der Sowjetunion”, 
kurio santrauką čia pateikiu.

Orwellio romanas “1984” 
Sov. Sąjungoje priklauso už
draustai literatūrai. 1983 m. 
gruodyje Latvijos respubli
koje buvo nubausti du pilie
čiai už uždraustos literatūros 
platinimą, įskaitant ir Orwel
lio “1984”. Už tai Gunnar Ast
ra gavo 7 metus lagerio ir 5 me
tus tremties, o Gunnar Frei- 
manis — 4 metus lagerio ir 2 
metus tremties. Tačiau yra so
vietų inteligentų, kurie bent 
žino, kad Orwellio romanas 
yra baisybių utopija, nepalan
ki sovietų valdymo formai. To
dėl sovietų “Izvestijos” 1984.
I. 15 ir 16 d. straipsniuose šį 
veikalą vadina “renegato” ir 
“reakcijos šnipo” darbu. Juo
se rašoma, esą “įrodyta”, jog 
Ronaldui Reaganui valdant 
JAV-bes, Orwellio “1984” yra 
įgyvendintas ne socializme, 
o kapitalizme. “Izvestijos” pa
skelbė, kad buvęs “Literatur- 
naja Gazeta” kultūros skyriaus 
redaktorius Oleg Bitow anglų 
laikraštyje “Sunday Times” 
apkaltino sovietų vadovybę 
istorijos klastojimu. Esą ji 
tiesą labiau iškraipo negu Or
wellio aprašyta. Sovietų žur
nalistų dauguma esą “profesi
niai robotai” kurie “nebepa
jėgia pažinti tiesos”.

Kai nagrinėjama Sov. Sąjun
gos sekimo ir valdymo siste
ma, atrandama daug Orwellio 
utopijos dalių. Orwellio “nau
joji kalba”, apribojanti gal
vojimą ir jam vadovaujanti, 
yra ten iš dalies tapusi tikro
ve. Komunikacija arba masių 
komunikacija Vakarų demo
kratijose suprantama kaip 
abipusė sąveika, o ne viena- 
linkmė veiksena. Sovietų in
formacija yra vienos linkmės. 
Vieton komunikacijos ten var
tojama “masių informacijos ir 
masių propagandos priemo
nė”. Orwellis rašo savo roma
ne apie “kalbos lobyną B”, ku
ris yra sudarytas politiniam 
tikslui.

Marksizmas-leninizmas skel
biamas kaip mokslas, kaip teo
rijos ir praktikos vienybė. Par
tija tvirtina vykdanti moksliš
kai pagrįstą politiką. Kas atsi
tinka, kai pažadai neįvykdo
mi? Orwellis mini savo roma
ne daug pateisinimo taktikų. 
Viena yra ta, kad režimas turi 
surasti kaltininkus, kurie, vyk
dydami priešo sąmokslą, sabo
tuoja pažangą. Sąmokslo teo
rija buvo jau žinoma Markso 
ir Lenino laikais. Stalinas ją 
pilnai įgyvendino, kai įvedė 
terminą “liaudies priešas” ir 
valydamas likviduodavo vieną 
“sąmokslininkų grupę” po ki
tos.

Pastaraisiais dešimtmečiais 
JAV-bės yra viešai kaltinamos 
kaip pavojingiausias taikos ir 
pažangos priešas. Sov. Sąjun
goje aiškinama, kad socializ
mas būtų daug daugiau pasie
kęs, gyvenimo lygis būtų buvęs 
daug aukštesnis, jeigu sovie
tai nebūtų buvę priversti tiek 
daug pinigų išleisti apsaugoti 
laimėjimams, kuriems gresia 
imperializmas. Nuolat kalti
nama slaptoji amerikiečių po
licija ČIA. Nėra tokio nusikal
timo pasaulyje, kuris neturė
tų ryšių su ČIA.

Melas yra kita pateisinimo 
taktikos priemonė. Visą lai
ką turi būti taisoma praeitis, 
kad būtų įrodytas dabartinės 
politikos “moksliškumas”. Or
wellio romane vienas svar
biausių posakių taip skamba: 

Kasmet Baltiečių vakaro proga Kanados parlamento rūmuose rengiamas 
ir priėmimas Baltijos valstybių konsulams. Nuotraukoje 1984 m. priėmime 
— H. ŽMUIDZINIENĖ (kairėje), gen. Lietuvos konsulas dr. J. ŽMUIDZL 
NAS, senatorė R. LAPOINTE Nuotr. J. V. Danio

“Kas kontroliuoja praeitį, tas 
kontroliuoja ateitį; kas kont
roliuoja dabartį, tas kontro
liuoja praeitį”. Orwellio ro
mane praeities taisymas yra 
atliekamas svarbaus asmens, 
dirbančio “Tiesos” ministeri
joje. Toks “praeities nugalė
jimas” praktikuojamas Sov. 
Sąjungoje nuo Stalino laikų. 
Didvyriai tampa “nesančiais 
asmenimis”, dokumentai 
dingsta, kalbos suklastojamos; 
bibliotekos visą laiką užimtos 
perkėlimu laikraščių, žurnalų, 
brošiūrų, knygų į “ypatingą 
skyrių”.

Pavyzdžiais būtų galima pa
rašyti storas knygas. Paminė
sime tik porą. Trockį, tikrą
jį Spalio revoliucijos organi
zatorių, Stalinas paskelbė 
“liaudies priešu”; visi jo nuo
pelnai buvo priskirti Leninui 
arba Stalinui. Sovietų enci
klopedija straipsnyje apie 
Spalio revoliuciją Trockio 
net nemini. Lenino didžiai 
vertinamas kovos draugas Bu- 
charinas, bendraautorius “Ko
munizmo ABC” (1919), kuris 
daug metų buvo pasaulio ko
munistų katekizmu, per valy
mus tapo “nesančiu asmeniu”, 
“ABC” dingo. Garsioji Chruš
čiovo kalba apie Stalino nu
sikaltimus (1956) niekuomet 
nebuvo paskelbta. Sov. Sąjun
goje yra knygų potvynis, įskai
tant mokslines knygas, apie 
“Didįjį Tėvynės karą”, bet nie
kur nėra paskelbta apie slap
tą Hitlerio-Stalino sutartį 
(1939), kai Hitleris ir Stalinas 
susitarė pasidalinti Lenkiją.

Dažnai vartojami praleidi
mai — 1984 m. “Komuniste” bu
vo išspausdintas ilgas straips
nis, pagerbiantis “Lenino 
draugą” šveicarą Fricą Plat- 
teną, kuris, tarp kitko, orga
nizavo Lenino grįžimą Rusi
jon 1917 m. pavasarį. Jis savo 
kūnu dengė Leniną ir buvo su
žeistas, kai 1918 m. sausio 1 
d. įvyko pasikėsinimas prieš 
Leniną. Nieko nesakoma apie 
tai, kad Plattenas 1940 m. bu
vo priverčiamojo darbo sto
vykloje kaip “vokiečių šnipas”, 
kur ir mirė 1942 m.

Laiškai kaliniams - vilties nešėjai
Dažnai esame raginami ra

šyti laiškus lietuviams poli
tiniams kaliniams, už juos pa
sirašyti peticijose, siųsti pro
testo laiškus valdžios pareigū
nams ir t.t. Taip pat dažnai at
sisakome, pasiteisindami, kad 
nenorime veltis politinėn veik- 
lon, kad turime giminių Lie
tuvoje, kuriems bijome pa
kenkti ir t.t. Dar dažniau nu- 
mojame ranka, sakydami, kad 
toks laiškų rašymas neveiks
mingas, nepaveikia nei kalin
tojų, nei kaliniams nepaleng
vina vargo.

Betgi duomenys iš tokių or
ganizacijų, kaip “Amnesty In
ternational” ir iš Lietuvos po
grindžio spaudos kitką rodo. 
Kalintojai, žinodami, kad Va
karuose rūpinamasi kaliniu, 
su juo geriau elgiasi, o patys 
kaliniai, gal pasijutę visai už
miršti, gavę laiškus iš Vakarų, 
pasijunta esą ne vieni.

Jau beveik metai “Toronto 
Sunday Sun” laikraštyje eina 
savaitinis skyrius “Letters 
Lifeline”. Jame pateikiami 
sąrašai asmenų, tapusių ka
liniais už savo religinius įsi
tikinimus, pateikiamos jų bio
grafijos ir adresai. Skaityto
jai raginami jiems rašyti. Dau
gelio šių kalinių pavardės 
mums gerai pažįstamos — tai 
lietuviai kovotojai už žmogaus 
teises ir krikščioniškąjį tikė
jimą.

“Letters Lifeline” skyrius

Kas rūpestingai skaito perio
dinę sovietų spaudą, brošiūras 
ir knygas, braido nešvariame 
melo, praleidimų, suklastoji
mų dumblyne. Aišku, jis klau
sia: ar gali sovietų pilietis 
dar tikėti ideologija? Orwel
lis teisingai rašo, kad toks 
klausimas klaidingai kelia
mas. Čia svarbu ne tiesa ar me
las. Sovietų piliečiams rūpi 
pažinti valdovų “signalus”, 
kaip galvoti ir elgtis.

Ar sovietų pilietis, pagal 
Orwellį, jau sujungė “senąją” 
galvoseną su naująja ir tapo 
“dvilypės galvosenos žmogu
mi”, niekas tiksliai negali at
sakyti. Maskvoje kursuoja są
mojis, esą tikri disidentai sėdi 
KGB pareigavietėse, nes tik 
jie, pagal surinktas informa
cijas, žino kaip yra blogai. So
vietų valdovai aiškiai žino, 
kad marksizmas-leninizmas 
žmonių savaime nevilioja.

Rašytojas ir filosofas A. Zi- 
novjevas (satyrinio romano 
“Atsivėrę aukščiai” autorius) 
nustatė kad Sov. Sąjungoje 
žmonės nepatenkinti, niekas 
netiki marksizmu. Tačiau jis 
perspėja neturėti vilties, kad 
ši jėgos sistema sugrius: “Jė
gos sistema, kuri apima visą 
visuomenę kaip tankus tink
las, tvirtai laikosi. Ir liaudis 
nieku būdu negalvoja apie jos 
nuvertimą, netgi apie jos pa
keitimą . . . Tikėjimo stoka 
marksizmu jokiu būdu nesilp
nina valdžios, nes marksizmas 
yra ideologija, o ideologija 
nėra tikima, ji — priimama”. 
Trumpai tariant, rikiuojamas! 
pagal jos taisykles.

Kitoje vietoje Zinovjevas 
svarsto konkurenciją tarp 
ideologijos ir religijos. “Ideo
logija turi kai kuriuos prana
šumus, lyginant ją su religi
ja. Ji išlaisvina žmogų nuo ti
kėjimo naštos. Tikėjimas rei
kalauja sunkių pastangų, jis 
yra kryžius. Šiuo atžvilgiu 
ideologija palengvina žmogui 
gyvenimo kelią. Ji išvaduoja 
žmogų nuo vidinių moralinių 
suvaržymų ir nuo blogos są
žinės.”

Paruošė: J. Str.

įsteigtas Tarptikybinės san
talkos organizacijos iniciaty
va. Pasak skyriaus redaktorių, 
publikos atsiliepimas ir įsijun
gimas į laiškų rašymą gan en
tuziastiškas. Laiškus kali
niams ar jų šeimojns rašo ir 
apie tai redaktorėms praneša 
asmenys, kurie mažai ką bend
ro turi su pavergtaisiais. Ra
šo vien iš žmogiškos užuojau
tos, tikėdami, kad jų laiškai 
kaliniams teikia vilties. Tai 
gražus pavyzdys, kurio mes, 
lietuviai, negalime nematyti.

Paaukodami porą valandų 
per metus laiškų rašymui, ži
noma, neprilygsime Lietuvos 
sąžinės kalinių pasišventimui, 
tačiau teiksime jiems vertin
gą moralinę paramą.

Nebūtinai reikia rašyti il
gus laiškus. Užtenka ir poros 
eilučių, šiltai, asmeniškai ir 
nuotaikingai parašytų. Laiš
kuose galima paliesti ir reli
gines temas, siųsti Šv. Rašto 
arba nepolitinės poezijos iš
traukas. Svarbu neminėti savo 
organizacijų ar politinių įsi
tikinimų. Patariama vengti tie
sioginės ar netiesioginės so
vietinės santvarkos kritikos. 
Nenorint naudoti savo vardo ir 
pavardės, laiškus galima pasi
rašyti slapyvardžiu.

Taip pat svarbu laiškus ad
resuoti aiškia rašysena (ne 
mašinėle). Antroje pusėje vo
ko reikia pažymėti savo adre
są, kaip Europoje yra priimta.
Laiškus reikia siųsti oro paš
tu ir, jei įmanoma, registruoti.

Laiškų rašymas, nedidelis, 
bet prasmingas darbas. Ruoš
damiesi rašyti, prisiminkime 
“Toronto Sun” paskelbtą ant
raštę — “Žinodami, kad jūsų 
laiškai gali duoti žmogui vil
ties gyventi, ar delstumėte ra
šyti?”

Kanados lietuvių komitetas 
žmogaus teisėms ginti

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas-lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

Lietuvos nepriklausomybės ir kitose tautinėse šventėse šauliai dalyvauja 
organizuotai su savo vėliavomis Nuotr. Vyt. Maco

Lietuviai Mordovijoje
Tai vienintelė politkalinių 

griežto režimo zona Mordovijo
je: 385/3-4 zonoje — moterys.

1. Algimantas ANDREIKA, g. 
1950, gyv. Vilniuje, suimtas 
1981. V. Nuteistas 4 m.g.r. la
gerio ir 5 m. tremties už nele
galios literatūros laikymą ir 
platinimą (?). Laisvėje buvo 
susipainiojęs su VSK.

2. Klemensas ČEPULIS, 62 
m., kilęs iš Ignalinos, nuteis
tas 12 m. už įstojimą karo me
tais į policijos batalioną, kurį 
netrukus įjungė į vermachtą. 
Dalyvavo mūšiuose prieš Rau
donąją armiją. Bausmė baigia
si 1986. XI. 4.

3. Kazimieras GRUZDYS, 72 
m. kilęs iš Tytuvėnų apyl., nu
teistas 15 m. už tarnybą karo 
metais policijoje. Bausmė bai
giasi 1983.1.

4. Anastazijus JANULIS, 65 
m., vienuolis-jėzuitas, pirmą 
kartą kalėjo 1944-55 už dieno
raštyje parašytas patriotines 
mintis ir savo kūrybos eilėraš
čius; antrą kartą nuteistas 3,5 
m. už nelegalią literatūrą ir 
jos dauginimą, siekiant Lietu
vos Katalikų Bažnyčiai ir lie
tuvių tautai laisvės. Bausmė 
baigiasi 1983. VII.

5. Antanas KORSAKAS, 74 
m., kilęs iš Viduklės apyl., pir
mą kartą nuteistas už parti
zanų rėmimą. Kalėjo Vorkuto
je 1945-53; antrą kartą nuteis
tas 15 m. už gynimą karo me
tais savo ir gretimų kaimų nuo 
plėšikaujančių svetimtaučių, 
besislapstančių miškuose kaip 
sovietiniai partizanai. Baus
mė baigiasi 1983. V.

6. Jonas LEIKUS, 67 m., iš 
Mažeikių, nuteistas 15 m. už 
dalyvavimą 1941 m. prasidėjus 
karui Lietuvos savisaugos — 

globojama Katalikų informacijos centro
rengiama GIDEONO KELIONIŲ AGENTŪROS 

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

Labai (domi 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 ..........................................................................................

“baltaraiščių” būriuose. Baus
mė baigiasi 1986 m. pabaigoje.

7. Henrikas SELELIONIS, 
62 m., kaunietis. Už dalyvavi
mą karo metais Lietuvos savi
saugos batalione pirmą kartą 
be teismo kalintas 1,5 m. 1945- 
46; antrą kartą nuteistas už 
tą patį ir to meto spaudoje 
skelbtus eilėraščius.

8. Vytautas SKUODIS, g. 
1929 m., nuteistas 1980. XII. — 
7 m. kalėti ir 5 m. tremties už 
dalyvavimą lietuvių nelegalio
je spaudoje, už žmogaus teisių 
ir pagrindinių laisvių gynimą.

9. Antanas VAIVADA, 81 m., 
kilęs iš Seredžiaus, Lietuvos 
savanoris-kūrėjas, Nepriklau
somybės kovų dalyvis. Nuteis
tas 15 m. už įstojimą savano
riu į Lietuvos savisaugos ka
riuomenę (Plechavičiaus armi
ją). Bausmė baigiasi 1983. IX. 
Reikalingas materialinės pa
ramos, nes neturi pas ką su
grįžti. Prieš areštą gyveno Per
mėje.

10. Jonas VILUTIS, 67 m., ki
lęs nuo Linkuvos. Po karo ap
sigyveno Vakarų Ukrainoje. 
Nuteistas 15 m. už dalyvavi
mą 1941 m. Lietuvos savisau
gos būriuose. Bausmė baigiasi 
1986 m. rudenį.

(“Aušra” 1983 m. vasaris)

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

(prieš Lietuvių Namus) 

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

(contact lenses).
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Sovietinis medalis kardinolui
Britų korespondento Romoje komentarai 

“The Universe” savaitraštyje
S. KASPARAS

Savaitraščio “The Universe” 
korespondentas Romoje Ro
nald Singleton 1985.1.4 laido
je rašo apie Latvijos kardino
lo J. Vaivods apdovanojimą 
Sov. Sąjungos aukso medaliu 
už paslaugas taikos sąjūdžiui. 
TASSo korespondentui kardi
nolas pareiškęs: “Nieko nėra 
geresnio kaip pastangos išlai
kyti taiką, nes modernūs ato
miniai ginklai yra pajėgūs su
naikinti civilizaciją”.

TASSo agentūra taip pat pra
nešusi, kad praėjusių Kalėdų 
Mišios buvo atnašaujamos 180 
katalikų šventovių Latvijoje 
ir 630 šventovių Lietuvoje.

Geras ženklas?
Korespondento manymu, Va

tikanas esąs patenkintas Lat
vijos kardinolo apdovanojimu. 
Tai esąs ženklas, kad Vatikano- 
Kremliaus santykiai pradeda 
gerėti. Tokią nuomonę esą pa
tvirtina radijo ir televizijos 
programos iš Kauno arkikated- 
ros-bazilikos, kur buvo šven
tinamas vyskupu kun. J. Preik
šas, iš baptistų suvažiavimo, 
religinės žydų veiklos.

“Pravdos” laikraštyje kardi
nolo Vaivods apdovanojimo 
proga pasirodė straipsnis, kal
tinantis Vašingtoną panau
dojant religiją imperialisti
nės politikos tikslams.

I tą sovietinę rikiuotę bu
vo įstatytas ir kun. Stanislovas 
Mažeika, Maskvos katalikų 
šventovės rektorius. Pasak 
TASSo, kalėdiniame pamoksle 
jis pareiškęs, jog yra žmonių, 
kurie nenori taikos nei sugy
venimo: “Imperialistinės jėgos 
yra pripratusios jieškoti auk
so kraujo jūroje ir ašarose”.

Sovietų siekiai
Ar kun. St. Mažeika tai yra 

pareiškęs, šiuo metu niekas ne
gali patikrinti. Iš patirties 
yra betgi žinoma, kad sovieti
niai žurnalistai dažnai įdeda į 
parinktų žmonių lūpas tokius 
žodžius, kokių sovietinei val
džiai reikia, nes Sov. Sąjungos 
žurnalistai yra valdžios agen
tai, propagandiniai tarnauto
jai. Jų tikslas — parodyti pa
sauliui, kad religija Sov. Są
jungoje nėra persekiojama,

Amerika deportacijų klausimu
JAV-se keliamos teisminės 

bylos buvusiems karo nusikal
tėliams — nacių kolaboran
tams. Tokios bylos keliamos 
ir keturiolikai lietuvių, re
miantis sovietų KGB sufabri
kuotais liudijimais. Pirmiau
sia nagrinėjama pilietybės 
atėmimo byla, kaltinant ati
tinkamą asmenį neteisingai 
užpildžius imigracijos anke
tą. Jei asmuo teismu randa
mas kaltu, pradedama depor
tacijos byla. Jeigu jis ir čia 
pralaimi, gali dar apeliuoti. 
Pralaimėjus ir paskutinį žings
nį, asmuo prievarta deportuo
jamas į jį priimantį kraštą.

Taip buvo deportuotas uk
rainietis Fedorenko, 87 m. am
žiaus. Sprendimo tebelaukia 
esto Linno byla. Ryšium su 
ja Valstybės departamentas 
pareiškė nuomonę, kad jo de
portacija į Sov. Sąjungos te
ritoriją (ne Baltijos valstybes) 
neprieštarautų sovietinės oku
pacijos nepripažinimo politi
kai.

Tuo būdu atidaromas kelias 
į apkaltintų baltiečių depor
taciją Sov. Sąjungon. Tuo su
sirūpino išeivijos baltiečių 
veiksniai bei paskiri asmenys, 
ir gausiais protestais kreipė
si į Valstybės departamentą. 
Pastarojo pareigūnai siunti
nėja standartinius atsakymus 
protesto laiškų autoriams. Čia 
spausdiname vertimą laiško, 
adresuoto kun. Pijui Sharpui 
Toronte. Acting Spokesman

Baltiečių vakare Kanados parlamento rūmuose 1984 m. Iš kairės: SIGITA 
BERSĖNAITĖ, DARIUS CUPLINSKAS, parlamento atstovas kun. R. de 
CORNEILLE pokalbyje apie Baltijos valstybes Nuotr. L. Giriūno

kad jos atstovai net medaliais 
pagerbiami, jeigu pasitarnau
ja Kremliaus siekiams. Sovie
tinėje sistemoje religija tole
ruojama tik tiek, kiek tai sis
temai naudinga.

Tai matyti ir iš užsieniuose 
besilankančių Sov. Sąjungos 
siunčiamų dvasiškių delega
cijų. Pvz. prieš dvejus metus 
Britanijoje lankėsi dvasiškių 
delegacija ekumeniniais rei
kalais. Man teko su ta delega
cija praleisti visą savaitę, kai 
ji susitikinėjo su įvairių kon
fesijų žmonėmis. Aiškiai buvo 
matyti, kad jai sovietinį toną 
davė ortodoksų vyskupas Fila
retas iš Kijevo. Jam talkino Ry
gos liuteronų arkivyskupas ir 
du baptistų atstovai. Jie nie
ko nekalbėjo ekumeniniais 
reikalais, tik skleidė Krem
liaus pažiūras apie sovietinę 
taiką, nusiginklavimą ir t.t. 
Toje delegacijoje buvo ir Ta
lino liuterortų arkivyskupas 
su gruzinų patriarchu. Jiedu 
— abu seneliai posėdžiuose 
daugiausia snūduriuodavo. Jie 
delegacijoje buvo reikalingi 
tik tam, kad parodytų plačią 
jos apimtį ir pasirašytų po ko
munikatu.

Pavergti ir vyskupai
Sovietijoje ir vyskupai yra 

pavergti. Jie yra verčiami da
lyvauti sovietinės taikos kon
ferencijose, pasirašinėti pro
sovietinius pareiškimus, daly
vauti propagandinėse draugi
jose. Lietuvoje tos pareigos 
dažniausiai tenka Kauno kuni
gų seminarijos rektoriui kun. 
dr. V. Butkui ir kartais vysk. 
R. Krikščiūnui, turėjusiam pa
sitraukti iš Panevėžio admi
nistratoriaus pareigų dėl pa
lūžusios sveikatos. Latvijoje 
tokius uždavinius verčiamas 
vykdyti kard. J. Vaivods. Pasta
rojo ir kitų gautieji sovieti
niai medaliai tėra ženklas jų 
paslaugumo priverstinei jėgai. 
Nuomonė, kad tai reiškia san
tykių pagerėjimą tarp Vatika
no ir Kremliaus, yra labai abe
jotina. Šią abojonę sustiprina 
ir tas faktas, kad kardinolui J. 
Vaivods sovietai nedavė leidi
mo važiuoti Romon tais atve
jais, kai reikėjo dalyvauti su
važiavimuose.

Gerbiamasis Tėve,
Atsakau į jūsų laišką Sek

retoriui Schultzui, liečiantį 
galimą baltiečių (Baltic na
tionals) deportaciją ir jos 
reikšmę JAV politikai Balti
jos respublikų atžvilgiu.

JAV vyriausybė nepripažįsta 
prievartinio įjungimo Šov. 
Sąjungon Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos. Tai tvirta, ilgame
tė abiejų partijų politika, ku
ri nėra keičiama.

Mes žinome gilų Amerikos 
baltiečių bendruomenės susi
rūpinimą galima jų deportaci
ja į Sov. Sąjungą. Tačiau kon
greso intencija, liečianti de- 
portuotinų svetimšalių, prisi
dėjusių prie nacinio persekio
jimo, yra gana aiški. Tą reika
lą liečiantis įstatymas nedrau
džia deportuoti svetimšalio 
dėl to, kad jis gali kentėti de
portacijos šalyje. Be to, atitin
kamas įstatymas numato, jog 
svetimšalis gali būti siunčia
mas į bet kurią jį priimančią 
šalį. Tais atvejais, kai svetim
šalis gali būti surištas su na
ciniais persekiojimais, suradi
mas šalies, kuri jį norėtų pri
imti, yra labai sunkus uždavi
nys.

Mes matome gilų susirūpini
mą tais klausimais ir dar ty
rinėjame tokios politikos im
plikacijas. Nuoširdžiai —

Alan I). Romberg
Acting Assistant Secretary 

for public Affairs and

t.
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TURGUS ALEKSOTE
Kaunietis automėgėjas My

kolas Talačka “Tiesos” 26 nr. ra
šo apie Aleksoto turgavietę, ku
rioje šeštadieniais knibždėte 
knibžda žmonių: “Čia juos atve
da automobilių remonto rūpes
čiai. Vairuotojai žino, kad tur
gavietėje visados ras tai, ko su 
žiburiu nepamatysi automobi
lių dalių parduotuvėse. Sumo
kėsi trigubai, keturgubai, užtat 
gausi. Tarpiklių, žvakių, velenė
lių, kryžmių ar kitų naujų deta
lių pardavinėtojus patyliukais 
vadiname spekuliantais, bjauri
mės jų gobšumu, bet iš turgavie
tės tuščiomis rankomis grįžta
me retai. Nesinori, kad automo
bilis dėl nedidelio gedimo sto
vėtų. Vieni kitų dažnai klausia
me: iš kur visa tai? Kodėl nau
jos detalės patenka ne ant preky
stalių, o į spekuliantų portfe
lius, bagažines? ...” M. Talač
ka stebisi, kad lig šiol nepajė
giama išsiaiškinti, kas yra tie 
lengvo pelno j ieškantys speku
liantai, savo paslaugomis pra
lenkiantys Kauno parduotuves.

KAUNAS ŽIEMĄ
Sausio 31 d. “Tiesoje” Kauno 

rajono J. Biliūno kolchozo ma
šinų ir traktorių parko inž. Ka
zys Gervė, dažnai apsilankan
tys Kaune, džiaugiasi geru šio 
miesto tvarkymu žiemos mėne
siais. Esą kiekvieną kartą, kad 
ir koks bebūtų oras, čia randi 
nuvalytas, pabarstytas gatves, 
neslidinėji eidamas šaligatviais. 
Seniau neestetiškai atrodė kai 
kurių gatvių įkalnių pakraš
čiuose supiltos smėlio krūvos. 
Dabar smėlis pilamas į metali
nes, spalvingas dėžes su užrašu 
“Smėlis”. Į K. Gervės malonų 
laišką atsiliepė Kauno miesto 
vykdomojo komiteto komunali
nio ūkio valdybos viršininkas 
Zenonas Vainoras. Esą kiekvie
ną ankstų rytą į Kauno gatves 
išvažiuoja šešios specializuo
tos autotransporto įmonės bri
gados — sniego krautuvai, trak
toriai, kelių ir tiltų priežiūros 
tresto automašinos. Kartais tal
kon ateina ir kitų Kauno miesto 
organizacijų technika. Pirmiau
sia valomos intensyviausią eis
mą turinčios gatvės. Iš Kauno 
aikščių, aikštelių ir gatvių daž
ną parą išvežama apie 4.000 ku
binių metrų sniego. Ten išbars- 
toma 800 tonų smėlio ir chlori
dų mišinio. Šiemet buvo gauta 
ledo laužymo mašina, leidžianti 
greičiau ir geriau nuvalyti aple
dėjusias gatves.

VETERANU KONFERENCIJA
Kaune įvyko metinė Lietuvos 

aviacijos sporto federacijos ve
teranų komiteto konferencija. 
Dalyvavo Vilniaus, Kauno bei ki
tų miestų atstovai, praeityje bu
vę garsūs oro sportininkai — la
kūnai, sklandytojai, parašiuti
ninkai, aviamodeliuotojai. Ata
skaitinį pranešimą padarė vete
ranų komiteto tarybos pirm. Sta
sys Žeiba, kuris yra Vilniaus 
universiteto docentas. Šimtojo 
gimtadienio proga buvo prisi
mintas ilgametis aviacijos spor
to organizatorius ir Lietuvos 
aeroklubo pirm. prof. Zigmas Že
maitis. Prisiminimais dalijosi jį 
artimai pažinoję veteranai.

AUDRA
Travel

Kviečia keliauti kartu!!!
1985 metų

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

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

BRAZILIJĄ, ARGENTINĄ - datos bus skelbiamos 

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

Smulkesnes informacijas teikia
AUDRONĖ arba JŪRATĖ adresu:

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

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

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872

PAVOGĖ ŠERNĄ
B. Zubkevičius “Valstiečių 

laikraščio” skaitytojams sau
sio 29 d. laidoje pasakoja: “Šir
vintų rajono Musninkų medžio
tojų būrelio vyrai medžiojo Nar- 
vydiškių miške. Iš pat ryto nu
šovė šerną. Kuo išvežt tąkart ne
buvo, tad paliko šalia miško ke
liuko — kai sumedžios daugiau, 
apvažiuos ir surinks laimikį. 
Baigėsi medžioklė. Atvažiuoja 
vyrai prie pirmojo šerno, o jo
— nė padujų. Laimė, pasnigta. 
Painus pėdsakas vedė per miš
ką, bet medžiotojai J. Motiejū
nas, J. Sąveiką ir A. Markevi
čius kantriai juo ėjo, kol priėjo 
Stepo Kaziukėno sodybą. Čia, ga
raže, ir gulėjo šernas . . .” S. Ka- 
ziukėnas teisinosi: “Narvydiš- 
kių miške rinkau šakeles krep
šiams pinti. Žiūriu guli šernas, 
galvoju — pravers”. B. Zubkevi
čius laikraščio skaitytojams šyp
teli: “Nepravertė, nespėjo iš
kepti. Už medžioklės produkci
jos pasisavinimą tenka atsaky
ti”. Iš tikrųjų medžiokles sais
to valdžios nuostatai. Stambes
nius laimikius dažnai tenka pri
statyti mėsos kombinatams, kur 
iš jų pagaminami ir vėliau par
duodami konservai.

JAUNUOLIŲ PASLAUGA
Julija Šilaitė vasario 1 d. “Tie

soje” skaitytojus supažindina 
su dviejų jaunuolių byla Mažei
kiuose. Liaudies teismas R. Pili- 
bą, 23 metų amžiaus, nuteisė še- 
šeriam metam laisvės atėmimo, 
S. Staponkų, 24 metų amžiaus,
— penkeriem metam. Abu jie 
dirbo “Gubernijos” alaus kom
binate krovėjais, mėgdavo gir
tauti. Mažeikių rajono Rubikių 
kaimo gyventojas A. Kvedaras 
vieną dieną, pasiėmęs piniginę, 
išsiruošė grąžinti skolos kai
mynui R. Pilibui. Pastarojo na
muose jis rado vyrus, sėdinčius 
prie puslitrio. Be šeimininkų, 
tėvo ir sūnaus, dar buvo ir sve
čių. Vienas jų — S. Staponkus. 
A. Kvedaras išsiėmė piniginę, 
atskaičiavo pinigus, atidavė 
skolą. Visi pastebėjo, kad pini
ginėje dar liko nemažai rublių. 
Vaišės buvo tęsiamos toliau. Tik 
kai butelis ištuštėjo, A. Kveda
ras pakilo eiti namo. Nesijautė 
apsvaigęs, tad truputį nustebo, 
kai jau gerokai įkaušę jaunuo
liai R. Pilibas ir S. Staponkus 
pasišovė jį palydėti. A. Kveda
ras, pagyvenęs žmogus, nesigin
čijo. Jeigu nori, tegu lydi. Ly
dėtojai A. Kvedarą įspraudė į vi
durį, ėmė stumti toliau nuo ke
lio prie tvoros, kur augo medžiai. 
Ten jį ilgai ir žiauriai mušė, at
ėmė pinigus — 41 rublį. Paskui 
nutempė prie namų, bandė prie 
šulinio apipilti vandeniu. Iš
bėgusiai A. Kvedaro žmonai pa
aiškino, kad jį rado nežinia kie
no sumuštą pakelėje. Šią istori
ją pakartojo ir sekantį rytą, net 
pareikšdami užuojautą. Teira
vosi, kas jį taip nuskriaudė. Pa
tys būdami girti, nesuvokė, kad 
kaimynas A. Kvedaras viską atsi
mena iki smulkmenų. Teismo pa
skirtą bausmę R. Pilibas ir S. 
Staponkus dabar atlieka susti
printo režimo pataisos darbų 
kolonijoje. Liaudies teismas 
konfiskavo jų turtą.

KELIONĖS l LIETUVĄ 
Grįžta

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

Naujos lietuvių skautų-čių vadovybės pareigų perėmimo iškilmėje Čikagos Lietuvių jaunimo centre M. Žitkus

Hamilton, Ontario
TRADICINIAME ZUIKIŲ BA

LIUJE sausio 26 d. daugelis me
džiotojų bei žvejotojų gavo taures 
už įvairius laimėjimus. Šaulių A 
grupėje B. Savickas gavo 4 taures, 
V. Svilas — 3, A. Šimkevičius — 3, 
A. Kontrimas — 2, R. Svilas — 3; B 
grupėje Z. Ribys — 1, A. Svilas — 
3, P. Zubas — 2, E. Gocentas — 1, 
J. Ribys — 1. Medžioklėje pirmuo
ju buvo P. Brasas, antruoju — P. 
Zubas.

Šiltą vakarienę paruošė S. ir A. 
Petkevičiai, atsisakę nuo bet ko
kio atlyginimo už darbą. Jiems 
talkino G. Agurkienė, K. Gelžinie- 
nė, A. Pranckūnienė, I. Vasiliaus
kienė. Įvairiose pareigose talki
no J. E. Bajoraičiai, B. Pakalniš
kis, V. Gelžinis, S. Senkus, Z. Sa- 
kalienė, I. Zubienė, S. Kanopie- 
nė. Staliukus loterijai paaukojo: 
P. Armonas, Concession Garage, J. 
Butkevičius, A. Šilinskis, Enter
prise Ltd. Kevirtą staliuką paau
kojo valdybos nariai. D. Babinie- 
nė iškepė porą tortų. Prie vaka
rienės prisidėjo medžiotojai, pa
aukodami dalį sumedžiotų žvėre
lių — P. Brasas, P. Zubas, V. Svi
las, A. Pintulis. Rengėjai visiems 
reiškia nuoširdžią padėką. A. P.

Delhi-Tillsonburg, Ont.
VISUOTINIS KLK MOTERŲ 

DRAUGIJOS SUSIRINKIMAS įvy
ko sausio 31 d. parapijos salėje. 
Pirmininkavo skyriaus pirm. S. 
Steigvilienė, sekretoriavo B. Luk
šienė. Apie iždą pranešimą pada
rė ižd. E. Rugienienė. Aptarti ei
namieji reikalai ir ateities planai.

Specialiai pakviesta instruk
torė Aldona Bartulytė-Loch aiš
kino, kaip padėti širdies priepuo
lio ištiktam žmogui. Taip pat aiš
kino apie širdį ir kraujo apyta
ką. Parodė tuo tikslu paruoštą 
filmą ir atsakinėjo į klausimus. 
Aldona yra šioje apylinkėje gimu
si, čia įsikūrusi su savo šeima; 
visada dalyvauja lietuviškos bend
ruomenės gyvenime.

Apylinkės lietuviai džiaugia
si, kad mūsų išsilavinęs jaunimas, 
įsijungęs j šio krašto profesijas 
ir darbus, pakviesti mielai su
tinka pasidalinti savo žiniomis 
su vyriasniąja karta, kuri jiems 
už tai visada lieka dėkinga.

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ VAKA
RIENĖ bus parapijos salėje va
sario 19 d., 5 v.p.p. Šį pobūvį ruo
šia KLK moterų dr-jos narės ir 
kviečia visus apylinkės lietuvius 
atvykti užsigavėti pagal lietuviš
ką paprotį.

ŽIEMOS METU kiekvieną tre
čiadienį parapijos salė atidary
ta nuo 14 v. (2 v.p.p.). Čia susirenka 
lietuviai, kurie turi laiko ir no
ro pabendrauti, sutrumpinti žie
mos popietes. Galima pasivaišin
ti kava ir lengvu užkandžiu. Vi
si maloiai kviečiami atsilankyti.

B. V.

St. Catharines, Ontario
PADĖKA

1984 m. gegužės mėmesį mudu 
su vyru atsikėlėm iš Sudburio į 
gražų St. Catharines miestą. Pir
mas vaizdas buvo liūdnas, nes ne- 
pažinojom nė vienos lietuviškos 
šeimos. Netrukus susipažinom su 
taip pat neseniai atvykusiu iš Flo
ridos kun. K. Butkumi. Jis, artė
jant Kalėdoms, susirūpino Kūčio- 
mis, kurias ruošdavo vietinės šei
mininkės, bet jau pavargusios. 
Pakvietė mane jas organizuoti ir 
supažindino su dideliu būriu po
nių, kurios pasižadėjo padėti. Su 
jų talka nesunku buvo paruošti 
Kūčias. Jos praėjo su dideliu pa
sisekimu — salė buvo pilna tau
tiečių, kurių tarpe buvo svečių 
ir iš kitų miestų.

Reiškiu nuoširdžią padėką vi
som poniom, prisidėjusiom prie 
gražaus Kūčių vakaro. Ypač dėko
ju toms, kurios prisidėjo darbu 
bei jo paruošimu: Petrutei Kalai- 
nienei, Izabelei Baronienei, Ku
nigundai Dervaitienei, Virgini
jai Žemaitienei, Jadvygai Gabrė- 
nienei, Halinai Indrolaitienei; 
prisidėjusiom maistu: Onutei Meš
kauskienei, Paulei Skeivelienei, 
Albinai Šetikienei, Adelei Lauri
navičienei, p. Slavickienei, p. Dau
ginienei. Taip pat dėkoju darbu 
talkinusiems vyrams: p. Meškaus
kui, p. Baronui, p. Dervaičiui, p. 
Gabrėnui. Atskirą padėką reiškiu 
Stasei Zubrickienei ir dukrelėm 
už gražiai pravestą Kūčių vakaro 
programą. Dėkoju jaunimui už sa
lės papuošimą, o visiem katarinie- 
čiam už gausų dalyvavimą. Kad ir 
pavėluotai, visiem ir visom tariu 
nuoširdų ačiū.

Jadvyga Labuckienė

St. Petersburg, Fla.
DAUG PENSININKŲ iš Toronto 

ir kitų Kanados vietovių, norėda
mi išvengti žiemos šalčių, važiuo
ja saulėton Floridon. Pasigirsta 
balsų, kad tokius žiemos, “pabėgė
lius” reikia nurašyti į tautos nuos
tolius, bet taip nėra: kieno širdy
je glūdi tėvynės meilė ir skausmas 
dėl jos praradimo, tas suranda bū
dą ir priemonę pasitarnauti sava
jam kraštui. Štai pavyzdys. Vasa
rio 16 gimnazija per spaudą prašė 
visus tautiečius paramos. Prašy
mas rado atgarsį Z. Ščepanavi- 
čienės širdyje. Ji, pasikvietusi 
talkon dvi torontietes — J. Šarū- 
nienę, M. Vaitkienę ir amerikie
tę A. Acienę, nutarė sausio 27 d. 
Lietuvių klube išvirti pietus ir 
gautą pelną išsiųsti Vasario 16 
gimnazijai. Tam sumanymui visuo
menė nuoširdžiai pritarė — pie
tautojų susirinko daug. Gautas 
pelnas $400 išplaukė Vokietijon. 
Norėti reiškia galėti. T. S.

Calgary, Alberta
VASARIO 16 ŠVENTĖ. KLB apy

linkės valdyba vasario 9 d. suren
gė “Stampeder” viešbučio salė
je Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktį. Prof. K. Le- 
deris vaizdžiai atpasakojo seno
sios Lietuvos įvykius, lietuvių 
tautos likiminę kovą su savo kai
mynais ir II D. karo pasekmes, nu
lėmusias lietuvių gyvenimą. Po 
Jaltos susitarimų karas buvo lai
mėtas, bet R. Europos buvusios 
nepriklausomos valstybės neteko 
laisvės. Tik po 40 metų Ameriko
je pradedama suprasti, kad tautų 
laisvė ir teisinga taika yra viso 
pasaulio žmonių amžinas sieki
mas.

Po paskaitos Ch. Arelytė padai
navo Maironio “Lietuva brangi”, 
V. Krausaitė paskambino pianinu 
Lietuvos himną. Šeštadieninės 
mokyklos mokiniai pasirodė ką 
jie yra išmokę lietuviškai (moky
toja N. Astravienė). P. Gluoksnys 
rinko aukas Tautos fondui, K. 
Dubauskas perskaitė gautus svei
kinimus. Pirm. A. Šukys padėkojo 
programos dalyviams ir mokyklos 
mokinius apdovanojo popiežiaus 
ženkliukais. Kor.

Vancouver, B. C.
DAINOS GRUPĖ. Sausio 20 d. 

apylinkės valdybos pirmininko 
Balio Vileitos namuose įvyko dai
nų ansamblio repeticija. Buvo pa
kviesti choristai su vyrais ir žmo
nomis, nes B. Vileita norėjo pa
daryti dainuojančiųjų garsinę 
vaizdajuostę.

Šis ansamblis dainuoja lietu
viškas dainas jau nuo 1978 m. Jam 
vadovauja Vida Malerienė. Pra
džioje dainavo tik 6 žmonės, bet 
vėliau skaičius padidėjo ir šiuo 
metu dalyvauja 10 dainininkų. 
Šiuo metu jiems pianinu akompa
nuoja Jolanda Malerytė. Ansamb-

[vedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas”
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose naujuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ «T AI IZ A ” 
KREDITO KOOPERATYVAS I /1LK/1
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......................  772% asmenines paskolas  1272%
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.

lis pasirodo Vankuverio ruošia
muose minėjimuose, taip pat kon
certavo Seattle Vasario 16 minė
jimuose ir taip pat Seattle mu
ziejuje. Seattle lietuviai turi šo
kių grupę, o Vankuveris paįvairi
na jų programas savo dainomis.

Padainavus keletą dainų ir pa
darius vaizdajuostę, visi buvo pa
vaišinti Ados Vileitienės rūpes
čiu pagamintais skaniais pietu
mis. Sužinota, kad B. Vileita už 
poros dienų minės gimtadienį. Vi
si jam sudainavo “Ilgiausių metų”, 
o L. Macijauskienė dalyvių vardu 
įteikė gėlių. Po to visi vaišinosi 
kavute ir žiūrėjo ekrane visų pra
ėjusių metų mūsų kultūrinių pasi
rodymų ir įvykių, klausėmės savo 
dainų, deklamacijų, žiūrėjom lie
tuvišką parodėlę ir net prieš dau
gelį metų mūsų jaunimą, šokantį 
tautinius šokius.

Ansamblio vedėja V. Malerienė 
supažindino su dviem naujom dai
nininkėm — Albina Andersoniene 
ir Adele Vileitiene. Taip pat ji 
atsisveikino su seniausia mūsų 
dainininke Konstancija Smilgie- 
ne, kuri nuo pat ansamblio įstei
gimo buvo aktyvi narė. Ji susilau
kė 93 metų ir nori turėti daugiau 
poilsio, nors ji dar pilna energi
jos ir jos namuose vyksta beveik 
visos ansamblio dainų repeticijos.

Diena praėjo smagioj lietuviš
koj nuotaikoj, dalinantis prisi
minimais ir palydint skambiom 
dainom.

LIGONINĖJE jau kelios savai
tės serga Edvardas Gumbelevi- 
čius. Jam padaryta sunki širdies 
operacija — apvadas. Kadangi Ed
vardas visuomet būdavo aktyvus 
bendruomnenės narys, visi jo la
bai pasigenda ir linki jam grei
tai pasveikti. Kor.

EILĖRAŠTIS, SKAITYTAS VA
SARIO 16 MINĖJIME
Gimtojo krašto ilgesys
Aš visada prisimenu tą vakarą, 
Kai patrankų garsai drumstė 

nakties tylą,
O tu daržely spaudei mano ranką, 
Ir baimė, ir nežinia širdy prabilo.
Sugrįžki greitai vėl į sodžių! 
O kas rūtas daržely laistys? 
O kas svajas supins be žodžių, 
Kas pasitiks mane palangėj?
Ten aš liūdėjau, ir širdis ten 

verkė,
Kad reik palikti mielą gimtinę, 
Kad jaunąsias svajas išardė 
Karo audra ir skausmas begalinis.
Aš daug gyvenime patyriau, 
Aš daug menu tyliai parimus, 
Daug vandenų mane atskyrė 
Nuo mylimos šalies arimų.
Ir niekur nejutau anų žiedų kvapo, 
Nieks nedainavo linksmų dainų 

tėvynės,
Nieks nebespaudė rankos, kai 

širdis man alpo,
Lydint brolius į šaltą amžinybę.
Aš tik svajom skrendu į brangią 

šalį
Ir sapnuose matau taip mielą 
sodžių.
Ten jaučiu kvapias rūtas daržely 
Nešdama ilgesį be žodžių.

Aid. Goransonienė

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

JA Valstybės
VLIKo valdybos pirm. dr. Ka

zys Bobelis, kurį popiežius Jo- 
nas-Paulius II apdovanojo Šv. 
Gregoriaus ordinu, buvo pagerb
tas St. Petersburge, Floridoje, 
sausio 13 d. Iškilmė pradėta vie
tinėje katalikų šventovėje, kur 
Mišias atnašavo ir iš Vatikano 
atvežtą ordiną įteikė prel. Ladas 
Tulaba, ordino paskyrimo aktą 
lotynų, anglų ir lietuvių kalbo
mis perskaitė kun. K. Zakaras. 
Po pamaldų persikelta į Lietu
vių klubo svetainę. Dr. K. Bobe
lį ten sveikino: prel. L. Tulaba, 
ALTos pirm. T. Blinstrubas, 
prel. J. Balkūnas, Tautinės lie
tuvių sąjungos pirm. L. Kriauče- 
liūnas, PLB atstovas inž. S. Jokū- 
bauskas, Lietuvių klubo pirm. 
A. Gudonis. Ilgesnį žodį apie dr. 
K. Bobelio gyvenimą ir veiklą ta
rė VLIKo tarybos pirm. inž. J. 
Jurkūnas. Trumpą meninę pro
gramą atliko St. Petersburgo 
lietuvių vyrų choras, vadovau
jamas muz. A. Mateikos. Pagerb- 
tuves suorganizavo specialiai 
sudarytas St. Petersburgo lie
tuvių komitetas, vadovaujamas 
vietinio ALTos skyriaus pirm. 
A. Šukio.

Kun. dr. Juozas Prunskis įtei
kė po $1.000 čekį “Tėvynės sar
gui”, “Darbininkui”, “Draugui” 
ir “Tėviškės žiburiams”. Pini
gai galės būti panaudoti straips
nių konkursams, bendradarbių 
tinklo plėtimui ar kitiems spau
dos bei informacijos reikalams.

Jaunimo centro ir jėzuitų vie
nuolyno pastatymu Čikagoje rū
pinosi šiuos planus įgyvendinęs 
kun. Bronius Krištanavičius, SJ. 
Velionies atminimui yra įsteig
tas Tėvo B. Krištanavičiaus, SJ, 
fondas. Steigėjų iniciatorius 
yra kun. Vaclovas Gutauskas, SJ. 
Fondo tikslas — užpildyti atsira
dusias tuščias patalpas Junimo 
centre ir vienuolyne lietuvių 
kultūros turtais. Šiam tikslui 
buvo suorganizuotas Lituanisti
kos tyrimo ir studijų centras, 
sutelkęs nemažai lituanistikos 
rinkinių Jaunimo centre. Toli
mesne Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro veikla bei jos 
plėtimu rūpinasi minėtasis TBK 
fondas, turintis daugiau kaip 
$200.000. Didžiąją šios sumos 
dalį sudaro testamentinis a. a. 
Natalijos Danilevičienės paliki
mas, likusią — kitų rėmėjų au
kos. Fondas veikia kaip pelno 
nesiekianti organizacija, ku
riai vadovauja devynių asmenų 
direktorių taryba ir penkis na
rius turinti valdyba. Direkto
rių tarybą dabar sudaro: kun. 
V. Gutauskas, SJ, Č. Grincevi- 
čius, J. Kreivėnas, R. Vitas, J. 
Dainauskas, LB atstovas J. Pla- 
čas, jėzuitų atstovas kun. A. Sau- 
laitis, SJ, Jaunimo centro atsto
vas J. Rimkevičius ir S. Tarase- 
vičienė; valdybą — pirm. kun. V. 
Gutauskas, SJ, vicepirmininkai 
Č. Grincevičius ir J. Kreivėnas, 
sekr. R. Vitas, ižd. H. Laucius ir 
teisinis patarėjas adv. P. Žum- 
bakis. Sausio 20 d. Jaunimo cent
re įvykusiame metiniame tary
bos ir valdybos susirinkime pa
tvirtinta pirm. kun. V. Gutausko, 
SJ, pateikta finansinė ir darbų 
apyskaita. Metinius susirinki
mus nutarta šaukti ne šaltą sau
sio mėnesį, o rudenį.
Australija

Lietuvių dienose Kanberoje 
buvo gautas pilnas pritarimas 
Vl-jį pasaulio lietuvių jauni
mo kongresą rengti Australijo
je 1987-88 m. Kongresu rūpina
si jau pernai Australijos lietu
vių jaunimo sąjungos sudarytas 
rengėjų komitetas. Jo posėdžiai, 
kuriuose dalyvavo ir PLJ Sąjun
gos pirm. Gintaras Grušas, įvyko 
Lietuvių dienų metu Kanberoje, 
buvo sudaryta ir priimta kongre
so programa. Jaunimo kongre
sas prasidės 1987 m. gruodžio 
20 d. Sydnėjuje. Ten taipgi įvyks 
dalis studijų dienų, o paskui 
bus persikelta į sostinę Kan
berą. Naujųjų metų sutikimui ir 
stovyklai numatyta Adelaidė, 
kongreso uždarymui — Melbur
nas. Jaunimo kongresas baigsis 
1988 m. sausio 10 d. Sudaryta 
kongreso sąmata, priimtas lėšų 
telkimo planas ir metodai. Jau
nimo kongreso iždas Lietuvių 
dienų metu peržengė $10.000. 
PLB valdyba pažadėjo $30.000, 
Kanberos lietuvių klubas pasky
rė $3.000. Finansinę paramą 
teks parūpinti atstovams iš P. 
Amerikos šalių, nes jiems ke
lionė Australijon yra per bran
gi. Studijų dienose pasiūlyta 
svarstyti įvairius klausimus — 
santykius su okupuota Lietuva, 
keliones Lietuvon, dvikalbišku- 
mą, jaunimo santykius su Lietu
vių Bendruomenėmis. Nutarta 
peržiūrėti visų ligšiolinių jau
nimo kongresų rezoliucijas, nu
statyti, kurios buvo įvykdytos ir 
kurios tebėra neįvykdytos, ras
ti nesėkmės priežastis. Tokiai 
minčiai pritarė PLJ Sąjungos 

pirm. G. Grušas. Pasak jo, rei
kia ne gausių rezoliucijų, o konk
rečios veiklos planų.

Britanija
Metinis DBLS atstovų suvažia

vimas ir Lietuvių namų bendro
vės akcininkų susirinkimas 
įvyks balandžio 13-14 d.d. Lon
done, Lietuvių namuose. Rotaci
ne tvarka iš DBLS centro valdy
bos pasitraukia J. Alkis, iš LN 
bendrovės direktorių — V. Dar- 
gis. Abu vėl sutiko kandidatuo
ti. Teks perrinkti ir Z. Jurą, DBLS 
centro valdybon įėjusį atsistaty
dinus K. Tamošiūnui.

Liucija Morkūnaitė pernai ru
denį atvyko iš Kanados Hamil
tono ir apsigyveno Londone. 
Įsikūrusi tuojau įsijungė į lie
tuvių Šv. Kazimiero parapijos 
chorą, palaiko ryšius su savo am
žiaus jaunuoliais, dalyvauja lie
tuviškuose renginiuose. Ji nesi- 
slapsto, kaip daugelis kitų lie
tuvių studentų atvykusių į Lon
doną.

Inž. Ramutis Zakarevičius, 
Australijos lietuvis, elektroni
kos dėstytojas NSW universite
te Sydnėjuje, kelias dienas vie
šėjo Londone. Technikos studi
jas jis yra baigęs prieš 25 me
tus NSW universitete ir jame li
kęs dirbti. Prieš tuziną metų jis 
vienerius metus studijas gilino 
Londone, o dabar Australijon 
grįžta iš Kanados, kur pusę me
tų dirbo mokslinį darbą Otavos 
universitete. Grįždamas Austra
lijon, ryžosi aplankyti Prancū
ziją, V. Vokietiją, Šveicariją 
ir Italiją. .

Belgija
Europos krikščionių demokra

tų unijos centras yra Briusely
je, vadovaujamas italo pirm. 
Giulio Andreotti, gen. sekr. T. 
Janseno, kuris yra vokietis. Tos 
unijos centre lietuviams atsto
vauja Europos lietuvių krikščio
nių demokratų taryba. Ją sudaro 
V. Europoje gyvenantys — prel. 
V. Mincevičius, dr. J. Norkai- 
tis, prel. L. Tulaba, E. Turaus- 
kienė, A. Venskus, B. Venskuvie- 
nė, A. Žemaitis ir V. Žemaitie
nė. Taryba neteko veiklaus savo 
nario a. a. prof. dr. J. Ereto. Jo 
laidotuvėse dalyvavo B. Vensku- 
vienė, tarusi atsisveikinimo žo
dį, padėjusi lietuviškų spalvų 
gėlių vainiką su atitinkamu įra
šu ant trisplavio kaspino.
Vokietija

Miunchene vis dar veikia vie
nintelė visoje V. Vokietijoje 
lietuviška savaitgalio mokyklė
lė, vadovaujama Alinos Grinie
nės. Kalėdų eglutės šventę ji 
surengė 1984 m. gruodžio 22 d., 
sukviesdama lietuviškas šeimas 
su vaikučiais. Eglutės žvakutes 
uždegė kun. A. Saulaitis, SJ, sve
čias iš Čikagos, ir Sauliukas Gir
nius, jauniausias mokinukas. Su
giedojus “Sveikas Jėzau gimu- 
sis”, A. Grinienė pasveikino sve
čius, padėkojo mokyklėlę re
miančiam BALFui, perskaitė jo 
pirm. M. Rudienės atsiųstą laiš
ką. Šiemetinė eglutė paramos 
susilaukė ne tik iš BALFo, bet 
ir sol. L. Šukytės, K. Ausiejaus, 
A. Landienės. Pagrindinis dėme
sys programėlėje buvo skirtas 
pasakoms. Įvairius jų herojus 
vaidino vaikučiai, net ir atvy
kusiam Kalėdų seneliui (Mečiui 
Buiviui) jie porino pasakas. Ka
lėdų senelis išdalijo BALFo pa
rūpintas dovanėles. Vaikučiai 
jį pakvietė su jais sudainuoti 
ir suvaidinti “Šalia kelio vieš
kelėlio”. Kalėdų eglutės šventės 
dalyvius pasveikino VLB Miun
cheno apylinkės pirm. R. Her
manas.

Naujųjų metų proga sveiki
nimus ir padėkos žodžius rėmė
jams išsiuntinėjo šalpos drau
gijos “Labdara” pirm. J. Glem- 
ža. Pernai “Labdara” dalį savo 
pagalbos turėjo nukreipti į Va
sario 16 gimnaziją, gerokai nu
kentėjusią nuo netikėto gaisro. 
Piniginių pajamų 1984 m. “Lab
dara” turėjo DM 17.409,08 ir tiek 
pat išlaidų. J. Glemža džiaugia
si, kad pastoviomis darbužių 
siuntomis lietuvius mokslei
vius Lenkijoje remia Kanados 
Lietuvių Bendruomenės šalpos 
fondo skyrius Hamiltone. Če
kiai tai paramai buvo gauti iš 
Toronto “Paramos” ir Hamilto
no “Talkos” kredito kooperaty
vų. Socialinės globos moterų 
draugija Melburne taip pat siun
čia drabužius, pasinaudodama 
iš “Labdaros” gautais adresais. 
J. Glemža linki sveikatos ligo
niams — medžio drožiniais pasi
žymėjusiems Stasiui Motuzui ir 
mjr. Petrui Gudeliui, dosniems 
Suvalkų trikampio lietuvių 
moksleivių rėmėjams. “Labda
ra”, šiemet pasiruošusi plates
nei veiklai, laukia tolimesnės 
lietuvių bei jų institucijų pa
ramos. Pirm. J. Gelmžos adresas: 
Conventrain 33, 7260 Calw-Hir- 
sau, W. Germany.



Jaunimas lietuviškoje veikloje
Mažėjantis jo skaičius — dabarties problema

INDRĖ ČUPLINSKAITĖ, 1985 
metų “Vilniaus” paviljono Toronte 

karalaitė, išrinkta iš penkių 
kandidačių

Čia spausdiname rašinius, ku
rie buvo skaityti “Vilniaus” pavil
jono karalaitės rinkimuose Toron
te dalyvaujančių kandidačių — I. 
Čuplinskaitės, Z. Gurklytės, V. 
Slivinskaitės, D. Šlenytės, J. Lau- 
rinavičiūtės. Vertintojai, remda
miesi ne tik rašiniais, bet ir kito
mis kandidačių savybėmis, karalai
te išrinko 1. Čuplinskaitę, palydo
ve — Z. Gurklytę, trečiąja — V. Sli- 
vinskaitę. RED.

Šiuo metu kyla labai rimta 
problema — mažėja skaičius 
lietuviško jaunimo mūsų veik
loje. Trūksta jaunimo, kuris 
domisi lietuviškais reikalais, 
aktyviai juose dalyvauja ir rū
pinasi dabartine Lietuvos pa
dėtimi. Kokios yra šio neigia
mo reiškinio priežastys?

Pirmiausia reikia suprasti, 
kad jaunimo ir jų tėvų ryšiai 
su Kanada ir Lietuva yra labai 
skirtingi. Beveik visų jaunuo
lių tėvai ir seneliai atvyko į 
šį kraštą nemokėdami kalbos. 
Jie buvo pabėgėliai, nenoro
mis palikę savo tėvynę. Dau
gelis jų neįsijungė į Kanados 
visuomenę, nes nemokėjo nei 
angliškai, nei prancūziškai, 
neturėjo draugų. Jie savo su
gebėjimais aktyviai įsijungė į 
lietuvių veiklą. Čia, savų žmo
nių tarpe, jie galėjo save pil
nai išreikšti. Šių laikų jauni
mas nesijaučia svetimas Kana
doje. Jis lengvai pritampa prie

Musų užduotis - kalbėti bei rašyti
Kanados, JA V ir kitų kraštų piliečiai turėtų daugiau žinoti apie Lietuvą

DAINA ŠLENYTĖ

Dauguma žmonių Kanadoje 
nėra pakankamai informuoti 
apie Lietuvą. Kai jie mane pa
klausia “Kas ir kur yra Lietu
va?”, aš atsakau, kad Lietuva 
yra mano tėvų gimtinė, labai 
gražus kraštas prie Baltijos 
jūros. Tai kraštas, kuris yra 
dabar okupuotas Sovietų Są
jungos, mėginančios visokiais 
būdais sunaikinti lietuvių tau
tą. Laisvajame pasaulyje mū
sų išeivių pareiga informuoti 
visus apie Lietuvos padėtį.

Šiais laikais mes turime la
bai daug įvairių komunikaci
jos priemonių, kurios ne vi
sos mums prieinamos. Pagrin
dinė informacija lietuviams 
yra teikiama per lietuvišką 
spaudą, informacinius leidi
nius, radijo programas ir susi
rinkimus. Tai informacija 
mums patiems. Žymiai svar
besnė informacija kitataučių 
spaudoje apie Lietuvos pro
blemas, ypač angliškuose laik
raščiuose, leidiniuose apie 
lietuvių tautos naikinimą. Šią 
informaciją turėtų organizuoti 
jaunoji išeivijos karta, užau
gusi ir išsilavinusi Š. Ameri
kos mokslo institucijose.

Toronto tautybių savaitė — 
Karavanas yra naudingas tarp
tautinis renginys. Per “Vil
niaus” paviljoną galime infor
muoti svetimtaučius apie Lie
tuvą, supažindinti su mūsų 
tautos kultūra, papročiais, 
dainomis, šokiais ir net lietu
viško maisto patiekalais. Ta

Kanados visuomenės, kurioje 
gali pilnai reikštis. Todėl jam 
nėra būtina lietuviška veikla.

Kadangi jaunimo dauguma 
neturi asmeninio ryšio su Lie
tuva, lietuviška dvasia turi 
būti čia išugdyta. Lietuviškas 
pagrindas turi būti suformuo
tas šeimoje. Jeigu vaikai šei
moje neišmoks lietuvių kalbos 
ir nebus tėvų skatinami daly
vauti veikloje, tai jie pasi
trauks iš lietuviškos visuome
nės ir išnyks svetimtaučių jū
roje. Tėvų pareiga savo pavyz
džiu ir pastangomis ugdyti lie
tuviškumą savo vaikuose.

Lietuvių kalba yra ypatin
gai svarbi. Ji mus riša ir yra 
mūsų stipriausias ryšys su Lie
tuva. Nors teoriškai galima 
veikti ir svetima kalba, tačiau 
praktiškai lietuvybės išlaiky
mas išeivijoje labai priklau
sys nuo savo lietuvių kalbos 
išlaikymo. Su lietuviškos šei
mos pastangomis mokyklos, 
tautinių šokių grupės, ateiti
ninkai, skautai ir kitos orga
nizacijos gali tęsti jaunimo 
įjungimą lietuvių veiklon.

Jaunimą reikia uždegti, su
dominti, ir jis veiks, kai bus 
įtikintas reikalo svarbumu. 
Kiekvienas jaunuolis lietuvis 
ir lietuvaitė, sekdami tėvų 
pavyzdžiu, lietuvybę turi pa
tys savyje išugdyti, susipažin
dami su dabartine Lietuva ir 
jos problemomis. Jaunimas ne
gali pakankamai pažinti Lie
tuvą tik iš tėvų atsiminimų. 
Jis turi pats rasti savo tėvų 
kraštą Lietuvą. Ji yra gyva, ne 
tik pasakų šalis, kurioje vai
dilutės kūrena amžiną ugnį. Ji 
yra pavergtas kraštas, kur 
vyksta persekiojimai bei tero
ras. Tai kraštas, reikalingas 
moralinės bei politinės para
mos Vakaruose. Jei ne lietu
viai, tai kas rūpinsis Lietuva 
ir jos reikalais? Šios Dievo 
duotos dovanos negalime pa
miršti jau vien dėl to, kad 
mums patogiau gyventi vaka
riečių laisvės kraštuose. Kvie
čiu lietuvišką jaunimą įsijung
ti nedelsiant į lietuvių orga
nizacijų veiklą, nes trys mi
lijonai lietuvių laukia mūsų 
pagalbos.

„Indrė. Čuplinskaitė

čiau šių priemonių neužtenka. 
Reikia kanadiečius informuoti 
straipsniais spaudos leidi
niuose, ruošti dokumentinius 
televizijos filmus, rašyti laiš
kus ir prašyti paskelbti kana
diečių bei amerikiečių spau
doje.

Mūsų garsieji aktoriai, dai
nininkai ir sportininkai turi 
daug progų garsinti lietuvių 
vardą. Pavyzdžiui, Jūratė Nau
sėdaitė, geriau žinoma kaip fil
mų žvaigždė Ann Jillian, ir 
sportininkas Vytas Gerulaitis 
nepraleidžia progų garsinti 
Lietuvos vardą. Tokiais būdais 
daugiau kitataučių sužino apie 
Lietuvos praeitį ir dabartį.

Taip pat labai svarbu, kad 
Kanados valdžia žinotų apie 
įvykius Lietuvoje. Mes turi
me pasirinkimą: nutilti ir pra
rasti savo lietuvišką asmeny
bę arba veikliai informuoti 
svetimtaučius. Kadangi mes 
esame jaunoji lietuvių karta 
Kanadoje, tai mūsų pareiga 
supažindinti kitus su Lietuva, 
kad mūsų tėvų gimtasis kraš
tas nebūtų užmirštas ir sunai
kintas svetimųjų.

Daina Šlenytė

RIČARDAS BUDNIKAS, jaunosios 
kartos veikėjas, KLB Toronto apy
linkės valdybos iždininkas, vado
vavęs “Vilniaus” paviljono kara
laitės rinkimų komitetui

Kanados sostines Otavos dainos grupė “Ramunėlės” koncertuoja Toronto Lietuvių namuose “Vilniaus” karalai
tės rinkimų vakare. Iš kairės: grupės vadovė RŪTA ŠIŪLYTĖ-KLIČIENĖ, akompanuoja LORETA LUKŠAITĖ, 
dainininkes (ne iš eilės) — Vida Balsevičiūtė, Silvija Jurgutytė, Daiva Jurkutė, Rasa Jurkutė, Rūta Jurkutė, 
Julija Mitalaitė, Lina Radžiūtė, Rima Radžiūtė Nuotr. Stepo Varankos

Redaguoja Rūta Girdauskaitė

Balsas vidury nakties...
Kai atsiskleidžia tikrovė išeivijoje ir Lietuvoje

Kažkur už kalno girdžiu — 
nepaliaujamai staugia vilkas. 
Atrodo, kad Geležinis vilkas. 
Nežinau, ką tai reiškia. Žiū
riu pro langą ir matau pilną 
mėnulį. Šešėliai, lyg iliuzijos, 
žaidžia prieš mane, ir mano 
mintys skuba atgal, atgal į se
nuosius garbingus Lietuvos 
laikus .. .

Garsas koridoriuje mano 
mintis išblaško, lyg lapus po 
audros. Mane apsupa liūdna 
realybė ir tyla, kuri priverčia 
mane galvoti apie dabartinę 
liūdną Lietuvos padėtį.

“Palauk, vaikeli, — prisime
nu man dažnai sakytus žodžius,
— kai užaugsi ir kai turėsi mo
kėti mokesčius, pamatysi kaip 
visas tavo idealizmas pra
puls . . .”

Girdžiu ir labai skirtingą 
balsą: “Gerai, vaikeli, darai, 
kad myli tėvelių šalį. Čia ta
vo pareiga!”

“Pareiga? Kokia čia parei
ga? Tu čia dabar gyveni! Vis 
tiek nieko Lietuvoje nepakei
sime! Koks skirtumas?”

“Koks skirtumas . ..” Tie 
žodžiai lyg košmaras man at
aidi ... Bet iš tikrųjų, koks 
dabar skirtumas? Lietuviai — 
tai maža tauta, ir kas jie prieš 
bolševikus? Tai lašelis van
dens prieš negęstančią ugnį! 
Girdžiu ir tokį balsą...

Vasaros metu padarė man 
nemažą įspūdį vyresnysis ma
no brolis. Mes pradėjome dis
kutuoti apie Lietuvą. Turiu 
prisipažinti, kad nustebau 
išgirdusi jo nuomonę: “Koks 
skirtumas, ar žmogus yra lie
tuvis , ar prileiskime, vokie
tis? Ar ir jis ne žmogus su jaus
mais? Ar mes geresni, ar blo
gesni už kitus? Nacionalizmas
— tai blogas žmogaus išgalvo
jimas, kuris buvo viena iš di
desniųjų Pirmojo ir Antrojo 
pasaulinio karo priežasčių. 
Nacionalizmas netiesioginiai 
parodo mūsų egoizmą: norą 
iškilti aukščiau, negu kiti!”

Egoizmas? Aš niekuomet 
anksčiau nelyginau tautos mei
lės su savimeile, bet atrodė 
man gana logiška.

* * *
Pernai po nemažų komplika

cijų pagaliau gavau vizą ir ap
lankiau Lietuvą! Tą mano pa
sakų Lietuvą . ..

Šis pergyvenimas mane pa
budino iš gilios, gražios, pa
togios svajonės! Man buvo 
keista, kai pamačiau Vilniaus 
gatvėse plevėsuojančias rau
donas vėliavas. Plakatų irgi 
netrūko: “Mūsų tikslas — ko
munizmas” ir daug panašių at
sišaukimų buvo pakabinta 
prie įstaigų sienų. Tai čia ma
no tėviškėlė? Labai nusivy
liau, bet ar aš iš tikrųjų ko kito 
tikėjausi?

Būčiau gal su tokiu siaubin
gu Lietuvos vaizdu ir išvažia
vusi po dešimties dienų, jeigu 
nebūčiau susitikusi su keliais 
lietuviais.

Iš jų man nemažą įspūdį pa
liko viena sena moteriškė Kau
ne. Buvo diena prieš Velykas. 
Vaikščiodama gatve, užėjau į 
bažnyčią.

Jinai iškart atpažino, kad 
aš esu iš Vakarų, nesivaržy

dama prisiartino prie manęs ir 
tarė: “Netikėk bolševikams . . . 
Jie Jums skelbia, kad Lietuvoj 
žmonės netikintys ir nelietu
viai, ateikite rytoj pas mus į 
Mišias ir pati pamatysite”. Aš 
apsidairiau aplink bažnyčioje 
ir pamačiau, kaip vyrai nešio
jo iš bažnyčios suolus, o mote
rys šlavė grindis. Kampe, kaip 
ant atviruko, klūpojo dvi jau
nos mergaitės, pasipuošusios 
tautiniais drabužiais, prie 
Kristaus karsto. “Matai, vaike
li, — ji tęsė toliau, — mes iš
nešamo suolus, kad ryt būtų 
daugiau vietos žmonėms baž
nyčioje”. Ji kukliai nusišyp
sojo, ir tada pastebėjau, kad 
jai trūksta nemažai dantų.

Manyje lyg vilties žvakutė 
užsidegė. Taigi žmonės iš tik
rųjų priešinasi, sovietinei val
džiai, o aš drįs'tu tą mažą sau
jelę didvyrių apleisti ... Ne 
tik juos, bet ir savo protėvius, 
kurie amžių amžius kovojo, žu
vo už Lietuvos dabartį ir atei
tį. Ar aš galiu ją šitokioje būk
lėje palikti? Žūstančią, skurs
tančią?

Gal mums Vakaruose viskas 
per garai! Čia turime laisvę, 
ir maisto netrūksta . . .

Pirmoji mano mokykla
Lietuviška šeima yra gėrio ir lietuviško žodžio mokytoja

ZITA GURKLYTĖ, išrinkta
“Vilniaus” karalaitės palydove

Šeimoje augome dvi sesu
tės: aš — vyresnė ir Daina — 
jaunesnė. Mūsų vaikystė pra
bėgo kaimo vietovėje, gražia
me gamtos kampelyje, supant 
lėles, statant smėlio pilis. 
Didžiausią įtaką vaikams turi 
tėvų pavyzdys, jų elgesys ir jų 
tarpusavio santykiai šeimoje. 
Tėvai visą laiką mus augino, 
mokydami neskriausti mažes
nio, užstoti skriaudžiamą. Bū
tina pažymėti, kad namai, šei
ma yra ne tik gėrio, bet ir pir
mojo lietuviško žodžio mokyk
la.

Pradėjus susitikti su drau
gais, mūsų kalboje atsirasda
vo daugiau angliškų žodžių. 
“Tik lietuviškai kalbėkite, tik 
lietuviškai”! Tikriausiai vi
sam gyvenimui išliks šie šventi 
mamos ir tėvelio žodžiai. Mū
sų namuose skambėdavo lietu
viška muzika ir daina, kai mes 
dar buvome tik šešerių metų. 
Tėvelis ir mama mokydavo 
mus deklamuoti lietuviškus 
eilėraščius ir lietuviškai dai

Kai buvau jaunesnė, lankiau 
lietuvišką šeštadieninę mo
kyklą ir tautinius šokius. Te
ko ir man lankyti lietuvišką 
gimnaziją V. Vokietijoje, bet 
kas iš to? Ką aš konkretaus 
nuveikiau? Ar aš iš viso ką ga
lėčiau padaryti?

Gal, mokėdama savo tėvų 
kalbą, padedu išlaikyti savo 
tautą, bet ar to užtenka? Pati 
dažnai jaučiuosi, kad asimi- 
liuojuosi į vakarietišką gyve
nimą, ir mano lietuvybė pra
deda užgesti. O kas bus už ke
lių generacijų? Ta kalba, tos 
dainos, tie papročiai?!

* * *
Aš manau, kad šiandien mes 

išeivijoje kuriame “savo Lie
tuvą” ir bijome pasižiūrėti į 
dabartinę, kenčiančią Lietu
vą. Gal aš klystu, bet aš many
čiau, kad mes turėtume dau
giau tiesoginius asmeninius 
ryšius palaikyti su lietuviais 
Lietuvoje. Ne, aš nesu komu
nistė. Lietuvaitė buvau ir bū
siu, tik man nusibodo bėgti 
nuo problemos.

* * *
Vilko staugimas pradeda 

gesti! Greitai burkimės, kad 
nesustotų! Audra,

V. Vokietija

nuoti. Vėliau didesniais žings
niais pradėjome kopti į moks
lą. Atsirado nauji mokytojai, 
nauji reikalavimai, bet pir
mieji geriausi mokytojai buvo 
mūsų tėvai, kurių atminimas 
liks neužmirštamas. Ir dabar 
mums — sesutėms užtraukus 
dainą koncerte, pastebime 
tėvelio ir mamos akyse suspin- 
dėjusias džiaugsmo ašaras.

Atsakant į klausimą “ką reiš
kia ugdyti lietuvišką šeimą ir 
kaip reikia tai įvykdyti”, ten
ka pareikšti, kad kiekvienas iš 
mūsų turi būti lietuvis pilna 
to žodžio prasme, išlikti juo 
visą gyvenimą, garbingai ginti 
šį vardą. Vaikai, augdami šei
moje, pastebi visas blogas ir 
geras tėvų savybes, blogus ir 
gerus pavyzdžius, kurie šeimo
je neigiamai ar teigiamai vei
kia vaikų auklėjimą. Labai 
svarbu tėvų tautybės tradici
jų puoselėjimas. Aš, gimusi ir 
augusi Kanadoje, galėjau visai 
nekalbėti lietuviškai. Tik tė
vų dėka lietuviškas žodis yra 
mano gimtasis žodis, ir aš save 
galiu vadinti lietuvaite.

Lietuviškumo ugdymą šei
moje labai sustiprina bendra
vimas su lietuviais, dalyvavi
mas ansambliuose, lankymas 
šeštadieninės mokyklos, kon
certų, susirinkimų. Jeigu atei
tyje būsiu mama ir turėsiu lai
mę auginti vaikus, jau dabar 
pasižadu, kad mano vaikai bus 
lietuviai, nes tėvelių žodžiai 
“mergaitės, kalbėkite lietuviš
kai” niekados nebus pamiršti. 
Ir todėl galiu sakyti, kad tėve
lių noras išauginti gerus vai
kus visada pasiteisins, jei tai 
bus atliekama su tyra meile ir 
visapusišku pasiaukojimu vai
kų auklėjimui.

Zita Gurklytė
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Lietuvybės likimas ■ jaunimo rankose
Jei lietuvių šeimų vaikai neišmoksta lietuviškai, kalti ir tėvai

Lietuvių jaunimas turi la
bai daug problemų, kurios 
trukdo lietuvybei klestėti. Iš
eivijos jaunuoliai raginami 
mylėti kraštą, kurio dauguma 
iš jų nėra matę. Lietuva jau
nuolių sąmonėje yra neaiški 
būtybė, pažįstama tik iš nuo
traukų, dainų, knygų ir litua
nistinių mokyklų. Ryšiai su 
Lietuva suvaržyti. Tik maža 
dalis jaunimo su turistais ap
lankė tėvų šalį ir su ja susi
pažino okupantų kontroliuoja
mose ekskursijose. Jie nega
lėjo laisvai aplankyti visos 
Lietuvos. Aplamai, jaunajai 
kartai yra sunku užmegzti ry
šius su Lietuva. Tokia padė
tis atsispindi jaunimo daly
vavime lietuviškoje veikloje. 
Vyresnioji karta palaiko tie
sioginius ryšius su tėvyne, su
sirašinėdami laiškais su gimi
nėmis.

Daug jaunimo nori įsisavinti 
lietuvybę savo širdyse, bet tam 
tikslui reikalinga ne tik šei
mos, bet ir organizuotos visuo
menės parama. Pvz. Toronte 
yra daug lietuviškos kilmės 
jaunimo, tačiau veikloje daly
vauja tik trečdalis viso jauni
mo. Tai kur yra ir ką veikia ki
ta dalis mūsų jaunimo?

Viena neišvengiama proble
ma yra gyvenamojo krašto įta
ka. Nuo pat mažens jaunimas 
yra apsuptas lietuvybei nepa
lankios aplinkos. Visi žinome, 
kad lietuviškoje veikloje yra 
labai svarbi lietuvių kalba. 
Televizijoje ir per radiją gir
dime tik anglų kalbą. Knygos, 
žurnalai ir laikraščiai yra ang
lų kalba. Mokyklose kasdien 
kalbame tik angliškai. Jauni
mo susitikimuose vartojama 
anglų kalba, nes yra lengviau 
išsireikšti. Šiuo atveju kalti 
ir tėvai, kurie mažai laiko pa
aukojo, auklėdami vaikus lie
tuviškai. Jie, vartodami anglų 
kalbą namuose, neigiamai pa
veikė tautinį vaikų auklėjimą. 
Pripratę kalbėti angliškai, pa
junta, kad yra sunku liežuvį 
apversti, kai reikia su sene
liais lietuviškai kalbėti.

Nemokant lietuvių kalbos 
nei žodžiu nei raštu, jaunuo
liams ir jaunuolėms sunku įsi
jungti į lietuvių jaunimo or
ganizacijų veiklą. Jie negali

Lietuva - mano širdies kraštas
Gimiau Kanadoje, bet esu lietuvaitė, jaučianti norą aplankyti 

Lietuvą ir stiprinti lietuviškumą

Lietuvybė man asmeniškai 
yra labai reikšminga ir nau
dinga. Nors aš esu gimusi Ka
nadoje, ne Lietuvoje, tačiau 
jaučiuosi pirmoj eilėj lietu
vaitė, o antroj — kanadietė. 
Kanada yra daugiakultūris 
kraštas, sudarytas iš įvairių 
tautybių. Manau, kad kiekvie
nas žmogus turi didžiuotis sa
vo tautybe ir stengtis išlaiky
ti tos tautos kultūrą, kalbą ir 
tradicijas. Būdama lietuvaitė, 
aš galiu geriau suprasti svetim
taučius ir gerbti jų tautybę, 
nors kartais jie labai skiriasi 
nuo manęs.

Aš jaučiuosi ypatingai lai
minga būdama lietuvaitė, nes 
Lietuva, nors ir mažas kraštas, 
turi labai turtingą kalbą ir is
toriją. Mūsų tauta yra pavergta 
Sovietų Sąjungos. Todėl mes 
lietuviai, ypač jaunimas turi
me išlaikyti lietuvybę, steng
tis tą lietuvybę perduoti savo 
vaikams ir neprarasti vilties, 
kad vieną dieną mūsų myli
moji Lietuva vėl bus nepri
klausoma ir laisva.

Man labai patinka klausytis 
pasakojimų apie Lietuvą iš 
savo tėvelių ir močiutės. Klau
sydama tų pasakojimų, žiūrė
dama į paveikslus ir skaity
dama apie Lietuvą, aš jaučiu 
didelį norą aplankyti ją, ten 
susitikti su giminėmis, pamaj

Toronto gintariečiai repeticijos metu Jaunimo centre Čikagoje prieš kon
certą. Iš kairės: A. Saplys, R. Slapšytė, A. Medelytė Nuotr. V. Pakšto

VIOLETA SLIVINSKAITĖ, 
laimėjusi trečią vietą

parašyti nei straipsnelių “Tė
viškės žiburiams”, nei prisi
dėti prie chorų ir ansamblių 
veiklos. Jie nedalyvauja lie
tuviškose pamaldose, bet mie
lai eina į anglų šventoves, kur 
lengviau suprantami pamoks
lai. Tokioje aplinkoje jauni
mas pamažu pasitraukia iš lie
tuviškos bendruomenės.

Besimokantis jaunimas daž
nai turi pasirinkti anglų ar 
lietuvių organizaciją. Galbūt 
jis norėtų šokti tautinius šo
kius ir žaisti krepšinį mokyk
los komandoje, bet tai neįma
noma atlikti dėl laiko stokos. 
Jaunimas savo studijų laiku 
yra ypatingai apkrautas viso
kiais darbais ir jo laisvas lai
kas yra labai ribotas. Univer
sitetuose lietuvių jaunimas 
visus savo sugebėjimus skiria 
studijoms ir dėl šios priežas
ties visiškai pasitraukia iš 
lietuviškos veiklos. Jie siekia 
savo karjerųj jiems svarbiau 
pasiruošti profesijai, iš ku
rios pragyvens ir sukurs sa
vo prabangų gyvenimą.

Savaime suprantama, kad 
lietuvių jaunimas neturi už
merkti akių ir daugiau susi
rūpinti lietuvybės išlaikymu 
išeivijoje. Jau atėjo laikas 
mūsų jaunimui sąmoningai pa
galvoti ir persiorganizuoti. 
Lietuviško jaunimo likimas 
yra lietuvybės likimas. Lie
tuvių jaunimas yra lyg medžio 
kamienas, o jo šakos bei lapai 
— jo veikla. Šakos ir lapai ne
gali klestėti be kamieno. Jei 
kamienas nestiprus, tai ir vi
sas medis žus.

Violeta Slivinskaitė

JOLANDA LAURINAVIČIŪTĖ

tyti tas vietas, apie kurias aš 
dažnai esu girdėjus, susipažin
ti su tuo kraštu, kurį laikau 
savo širdyje kaip savo tėvynę.

Nuo pat mažens aš klausyda
vau Toronte savo senelio ve
damos lietuviškos radijo pro
gramos, kurią šiuo metu tvarko 
mano mama. Kiekvienos pro
gramos pradžioje aš girdžiu tą 
pačią dainą ir savo jausmus 
bei mintis geriausiai galiu iš
reikšti apie lietuvybę šiais 
žodžiais:
Lietuvais esame mes gimę, 
Lietuviais norime ir būt, 
Tą garbę gavome užgimę, 
Jai ir neturim leist pražūt!

Jolanda Laurinavičiūtė
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Keturi giminaičiai koncertuoja Los Angeles mieste. Iš kairės: Vidas Ne- 
verauskas, Andrius Polikaitis, Linas Polikaitis, Darius Polikaitis. Jie iš- 
leisdino kompozicijų plokštelę “Aš čia gyva” Nuotr. R. Polikaitienės

Jos nebėra, bet pamiršti negaliu

Lietuva dažnai minima Vokietijoje
Dainininkė Valaitytė. Senosios Lietuvos pinigai. 

Neužmirštama Klaipėda

HALINA MOŠINSKIENĖ

Vis dažniau randu spaudoje ži
nučių, kad iškeliavo amžinybėn 
mielas pažįstamas rašytojas ar 
buvęs mokytojas, profesorius, ko
lega, artimas draugas bei draugė.

Vieni palydimi ilgais straips
niais, įvertinami pagal nuopel
nus, kiti — trumpa žinute, nors 
savo gyvenime daug nusipelnę, o 
dar kiti lieka visiškai nepaminėti.

Pradėsiu nuo šių pastarųjų.
1984 m. liepos 16 d. po trumpos, 

bet sunkios ligos užgeso Los Ange
les mieste, Kalifornijoje, ANTA
NINA ŠULAITIENĖ. Jos mirtis 
man, gyvenančiai Brazilijoje, bu
vo labai skaudi staigmena. Ne
teko lietuviškoje spaudoje rasti 
nei užuominos apie jos mirtį, nei 
užuojautos Vladui Šulaičiui “Sū
duvos” knygų leidyklos pionie
riui išeivijoje. Rašytas, spaus
dintas žodis pasiekia tolimiau
sius kontinentus. Šulaičių namus 
daug kas lankė. Pas juos viešėda
ma turėjau progos susipažinti su 
mūsų lietuviško “parnaso” galiū
nais ir pažinti aplinkų, kurioje 
gyveno. Su Antanina ir Vladu Šu- 
laičiais ir jų plačia gimine susi
giminiavome mūsų sūnaus Gedi- 
mino-Jurgio ir jų dukters Ange
lės vestuvių dėka. Jos įvyko 1967 
m. rugpjūčio 5 d. Los Angeles, 
lietuvių Šv. Kazimiero šventovė
je. Antanina-Tonė buvo svarbiau
sia tų vestuvių “maestro”. Tokia 
smulkutė, trapi visur skubėjo. O 
to darbo! Kvietimus rašyti, salę 
ir vaišes užsakyti . . . Jaunamar
tės suknelė ateina iš Niujorko per 
trumpa ir kreiva — reikia atgal 
siųsti ir kitos laukti... Viskas ant 
Tonės pečių!

Vestuvės buvo puikios, nepa
mirštamos.

Kai ilgesnį laiką viešėjau 1971 
m. pas sūnų, nuolatos susitikda
vome. Džiaugėmės pirmuoju vai
kaičiu — Pauliuku. Tone ir čia 
suspėdavo. Ji nestokojo jėgų net 
savo gimines aplankyti Lenkijo
je, net kitiems dovanas nuvežti.

Jos gyvenimas buvo vien padė
kos malda už kiekvieną išgyven
tą dieną. Tik pastaruosius porą 
metų ėmė jausti nuovargį. “Ne- 
bepaspėjau visur” — rašydavo. 
Bet visada jaučiau jos motiniš
ko švelnumo bei prieraišumo šir
dį. Ir staiga —jos nebėra . . .

Dausų platybėj jis pranyko
Nutilo žodžiai ir daina
O mūsų širdyse paliko 
Beribė ilgesio žaizda

Šių metų vasario 23 d. sueina vieneri metai, kai 
staigi mirtis išplėšė mūsų vyrą, tėvelį, brolį ir senelį 

a. a. JULIŲ PUODŽIUKĄ
Minint šią liūdną sukaktį, šv. Mišios bus atnašaujamos 
Prisikėlimo šventovėje vasario 23, šeštadienį, 11 v. 
ryto.

Prašome draugus ir pažįstamus pasimelsti už 
Juliaus vėlę.

Nuliūdę - žmona, sūnūs, dukterys, 
brolis ir sesuo su šeimomis

AfA 
ANTANUI KLIMUI 

mirus,
žmoną PRANĘ ir visus gimines nuoširdžiausiai 
užjaučiu -
Hamilton, Ont. M. Iškauskienė

AfA
VALDUI DIKAIČIUI 

netikėtai mirus,
jo tėvelius nuoširdžiai užjaučiame — 

buvę merbekiečiai 
Toronto, Ont. A. A. Šmigelskiai

A. Šulaitienė gimė 1905 m. Troš
kūnų geležinkelio namuose Anykš
čių apylinkėje. Tėvas Jonas Macu
levičius, sūnus Švenčionių para
pijos vargoninko, buvo geležin
kelio stoties viršininku Utenoje, 
Petrapilyje ir Ukrainoje, kur šei
ma I D. Karo metu gyveno. Anta
nina lankė gimnaziją Ukrainoje. 
1918 m. tėvas mirė, o motina su 4 
dukterimis ir dviem sūnumis grįžo 
į Lietuvą. Švenčionyse susirgo 
šiltine ir mirė. Mažamečius du 
broliukus ir sesutę paėmė į prie
glaudą, o Antanina ir dvi sesutės 
pėsčios atėjo į Anykščius — moti
nos tėvų namus. Vietinis gyvento
jas batsiuvys žydelis atpažino, kad 
atvykusios yra advokato Černovs- 
kio dukros vaikai. Surinkdavo 
maisto ir atnešdavo joms.

Vėliau Antaninos dėdė Černovs- 
kis, tarnaudamas Radviliškio ge
ležinkelio tarnybos viršininku, 
atsikvietė Antaniną į Radviliškį. 
Čia ji tarnavo geležinkelio tele
grafe 23 metus. 1935 m. Antanina 
ištekėjo už Vlado Šulaičio, gelež. 
valdybos buhalterio. Jo tėvas irgi 
tarnavo Virbalio gelež. ambula
torijoje.

Vlado senelis — motinos tėvas 
tarnavo rusų kariuomenėje 25 me
tus ir grįžęs 1880 m. vaikus mokė 
lietuviškai skaityti, dainuoti prie 
ežerėlio ant pievelės; pamatę atei
nantį žandarą, visi išbėgiodavo.

1944 m. Antanina gyveno Augs- ' 
burge, talkindama “Sūduvos” kny
gų leidykloj^ — skaitė korektū
ras, siuntinėjo knygas platinto
jams, knygų autoriams paruošda
vo nakvynę ir dalindavosi mais
tu, kurio trūkumas tada buvo la
bai didelis.

1949 m. atvyko su šeima į Čika
gą. Dirbo siuvyklose ir elektro
nikos dirbtuvėje tvarkė kartote
ką. Vakarais dirbo “Sūduvos” 
spaustuvėje, padėdavo rinkti li- 
notipu, spausdindavo knygas ir 
jas brošiūruodavo.

Antanina išaugino 3 vaikus. Jau
niausias Jurgiukas mirė Kaune. 
Duktė Angelė, mokytoja, ištekėjo 
už inž. Gedimino-Jurgio Mošinskio 
ir augina gražią šeimą, kaip ir 
sūnus Vytautas Šulaitis.

Antanina palaidota Šv. Kry
žiaus kapinėse Los Angeles mies
te. Antkapio užrašą padarė Marija 
Žymantienė, Biržiškų duktė. Įra
šyta: “Mylima Antanina, Tu esi gy
va mūsų mintyse”.

K, BARONAS

Paskutiniu metu V. Vokie
tijos televizijoje bei spaudo
je gan dažnai buvo minimas 
Lietuvos ir lietuviu vardas. 
Pradžią davė KNA — katalikų 
žinių agentūros vedėjos D. 
Treffert straipsnis. Taip pat 
prieš Kalėdas televizijos pro
gramoje pasirodė Lena Valai
tytė. Pranešėjas paklausė ją 
apie lietuviškas pasakas (ma
ža dalis programos buvo skirta 
vaikams), nes ši lengvo žanro 
dainininkė žinoma Vokietijoje 
savo lietuviška kilme, ne kar
tą televizijoje dainavusi lie
tuviškas dainas.

Pinigų puodas
Pirmą naujųjų metų savaitę 

įdomesnių 1984 m. V. Vokieti
jos įvykių programoje, vėl bu
vo minima Lietuva. Mat viena
me miestelyje elektromecha
nikas nupirkęs senus namus ir 
pradėjęs remontuoti. Kasant 
rūsį, netikėtai buvo užtiktas 
ąsotis su sidabriniais ir auk
siniais pinigais. Savininkas
— numizmatikas tuoj pat pa
matė kokį didelį lobį darbi
ninkas jo namuose atrado. Su
skaitęs visus pinigus, juos pa
tikrinimui nuvežė į Wiesbade- 
ną ir truputį jų atsinešė į te
levizijos programą. Bendras 
lobis siekia 1 mil. markių, nes 
pinigai yra daugiau kaip 400 
metų senumo. Didžioji jų dalis
— iš Lietuvos. Savininkas ke
letą kartų minėjo, kad pinigai 
yra nuo Hamburgo pakrančių 
iki Lietuvos, nors vėl po kelių 
minučių teigė, kad tai Lietu
vos-Lenkijos valstybės (kara
lių Zigmanto ar Aleksandro 
laikų?, K.B.) pinigai.

Maskva puola silpnuosius
Sausio 6 d., t.y. jau sekančią 

dieną, milijoninio tiražo “Bild 
am Sonntag” politinių žinių ko
mentaruose taip pat minėjo 
Lietuvą. Didelis komunizmo 
priešas K. Besser, rašydamas 
apie Sov. Sąjungos užpuoli
mus, sako, kad Maskva iki šiol 
puolė tik silpnuosius, pradė
dama Lenkija, vėliau užpulda- 
ma Suomiją, po jos — Lietuvą, 
Latviją ir Estiją. Parodžius 
kietesnį kumštį, Sov. Sąjun
ga traukiasi atgal. Tokiais pa
vyzdžiais gali būti Berlyno 
blokada, atitraukimas raketų 
iš Kubos ir t.t. Kremlius nori 
pergalės be karo (“will Sieg 
ohne Krieg”), grasinimais ir 
prievartos būdais.

Sienų klausimas
Minint Vokietijos sienų klau

simą, viešumoje ir net parla
mente, labai dažnai iškyla ryti
nių žemių klausimas. Opozici
ja šį reikalą laiko baigtu, ta
čiau milijonai išvietintų Si
lezijos ir Sudetų vokiečių, 
kiekvienais metais rengiamo
se šventėse-minėjimuose pri
mena padarytą skriaudą vokie
čiams, įtraukdami į rezoliuci
jas Vokietijos sienų klausimą.

Labai stipri Silezijos vokie
čių sąjunga šią vasarą ruošia 
suvažiavimą su užtikrintu 
kanclerio H. Kohlio dalyva
vimu ir jo kalba. Deja, par
lamento opozicija pakėlė 
triukšmą, nes Silezijos vo
kiečiai suvažiavimui buvo pa

KELIONĖ nr. 2

KELIONĖ nr. 3

KELIONĖ nr. 4

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros 

1985 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ: 
balandžio 12 d. iki balandžio 27 d.
11 dienų Vilniuje, 3 dienos Helsinkyje
Iš Niujorko ...................................... $1,481.00
IŠ Montrealio ................................... $1,850.00 kanadiškais
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
rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 18 d.
11 dienų Vilniuje, 1 diena Leningrade, 3 dienos Helsinkyje
Iš Niujorko ...................................
gruodžio 20 iki sausio 4 d.
11 dienų Vilniuje, 3 dienos Helsinkyje
Iš Niujorko ...................................
Iš Montrealio ..............................

$1,669.00

$1,467.00
$1,835.00 kanadiškais

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

sirinkę šūkį “Schlesien bleibt 
unser” — Silezija tebėra mū
sų. Atrodo, kad spaudimas Si
lezijos vokiečių sąjungai atė
jo iš Bonnos viršūnių, tad ir 
šūkis buvo pakeistas į “Schle
sien bleibt unsere Heimat” — 
Silezija tebėra mūsų tėviškė”. 
Opozicija — socialdemokratai 
ir “žalieji” ir tuo šūkiu nėra 
patenkinti. Jie mano, kad sie
nos yra galutinės ir nėra pras
mės erzinti lenkus ar čekus.

Sienų klausimą gvildena ir 
spauda, nes “dešinieji” poli
tikai tyliai savo širdyse nešio
ja abiejų Vokietijų susijungi
mo viltį. Tad, kaip atrodys tos 
“naujos” Vokietijos sienos — 
1937 m. ar 1939 m. ribose? Čia 
jau iškyla ir Klaipėdos klausi
mas.

Klaipėdos globėjai
Tik 19 km nuo manęs nutolęs 

Mannheimo miestas yra Klai
pėdos globėjas, pradėjęs rū
pintis mūsų uostu jau 1915 m. 
ir po II D. karo priėmęs apie 
200 Klaipėdos krašto šeimų. 
Nenuostabu, kad to miesto 
dienraštyje, redakcijai skir
tuose skaitytojų laiškuose, 
pasisakoma Klaipėdos klausi
mu. Esą šis miestas ir kraštas 
niekuomet nepriklausęs cari
nei Rusijai ar Sov. Sąjungai, 
o tik atsistačiusiai nepriklau
somai Lietuvai (tai buvo atsa
kymas į ankstyvesnius laiškus).

Šia proga norėčiau grįžti 
truputį į praeitį ir parodyti, 
kaip vokiečiai aiškino Klaipė
dos “grįžimą” į Reichą. Štai 
1979 m. “Welt Geschichte” 1287 
psl. leidinys. Jo 1939 m. įvy
kiuose rašoma: “23 Maerz, 
deutsche Truppen besetzen 
das Memellgebiet. Litauen 
zur Herausgabe dės Memell- 
gebietes gezwungen (kovo 23 d., 
vokiečių daliniai užima Klai
pėdos kraštą. Lietuva privers
ta atiduoti Klaipėdos kraštą). 
Gaila, bet redaktoriai “užmir
šo” įrašyti, kad Reichas Lie
tuvai įteikė ultimatumą. Kiek 
plačiau tuo klausimu pasisako 
prof. dr. M. Hellmann “Grund- 
zuege der Geschichte Litau- 
ens” (1966 m. leidinys), pažy
mėdamas, kad vokiečių dali
niai į Klaipėdos kraštą įžen
gė jau šešias valandas prieš 
Lietuvos-Vokietijos sutarties 
pasirašymą.

Dar norėčiau pridėti, kad š. 
m. rudenį Klaipėdos vokiečiai 
Mannheime šaukia suvažiavi
mą. Jis rengiamas kas antri 
metai. Be oficialaus minėji
mo puikiose Rosengarten pa
talpose, meninę programą daž
niausiai atlieka simfoninis 
orkestras (miestas viską ap
moka!). Be to, penktadienio 
vakarą ar šeštadienio rytą 
rengiama literatūrinė dalis 
ir labai tendencinga paroda. 
Suvažiavimuose vyrauja žila
galviai. Kiek daugiau jauni
mo pasirodo šeštadienio pasi
linksminime.

Pianino technikas
A. BRIČKUS

gali sutvarkyti jūsų turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.
Skambinti 762-6128 Toronte.

Australijos Lietuvių Bendruomenės tarybos suvažiavimo prezidiumas ir garbės svečiai Kanberoje. Viduryje 
— prezidiumo pirm. prof. A. Kabaila, vicepirmininkai — dr. A. Stepanas ir V. Straukas Nuotr. V. Vosyliaus

Mažos apylinkės dideli renginiai
Žvelgiant į Australijos lietuvių dienas Kanberoje

B. STRAUKAS
Lietuvių dienos dabar ren

giamos įvairiuose! kraštuose, 
kur yra susitelkę didesni lie
tuvių vienetai. Australijoje 
jos pirmą kartą buvo surengtos 
1960 m. Pirmas bandymas buvo 
gana kuklus, nes prisibijota 
visuomenės abejingumo. Ta
čiau sėkmingai pralaužus pir
muosius ledus, Lietuvių die
nų parengimai platėjo, darėsi 
įvairesni ir meniškai brandes
ni. Pastaruoju metu Lietuvių 
dienos Australijoje tapo tik
rais meno festivaliais, išjudi
nusiais visą Australijos lietu
vių kultūrinį gyvenimą. Sunku 
įsivaizduoti, kas atsitiktų, jei 
staiga šie parengimai būtų su
stabdyti. Tikriausiai visas vi
suomeninis ir kultūrinis gyve
nimas Australijos lietuvių 
bendruomenėje apmirtų. Pasi
rengimas Lietuvių dienoms iš
judina visą mūsų tautinį gyve
nimą. Ir tai trunka beveik be 
pertraukos metai iš metų. Vos 
iškilmėms vienoj vietoj pasi
baigus, sekančias Lietuvių die
nas rengti paveda krašto tary
bos suvažiavimas kitai Bend
ruomenės apylinkei.

Pasiruošimui turima dveji 
metai laiko, bet jis nėra per 
ilgas, nes reikia susisiekti su 
visame krašte išsimėčiusiomis 
lietuvių salomis. Kultūriniai 
vienetai, kaip chorai ir tauti
nių šokių grupės turi turėti 
pakankamai laiko savo progra
moms paruošti. Tad pasibai
gus vienom Lietuvių dienom, 
nedelsiant prasideda pasiruo
šimas kitom sekančiom. Nėra 
laiko apsileisti, aptingti. Kas 
bus, jei už kitas apylinkes blo
giau pasirodysi, jei tavo vado
vaujamas vienetas išeis estra- 
don ant “silpnų kojų”. Lietu
vių dienos dėl šių priežasčių 
yra tapusios savotiškomis var
žybomis kūrybine prasme. Mes 
jomis džiaugiamės ir didžiuo
jamės.

Nauja iniciatyva
Lietuvių dienos Australi

jos Lietuvių Bendruomenėje 
visą laiką buvo rengiamos tri
juose didesniuose centruose — 
Sydnėjuje, Melburne ir Ade
laidėje. Kiekviena šių apylin
kių iki šiol yra surengusios po 
keturias Lietuvių dienas. Gal 
ši rotacija būtų tęsusis ir to

liau, bet pareiškė norą sureng
ti Lietuvių dienas negausi, bet 
ryžtinga sostinės Kanberos 
lietuvių apylinkė. Šiame mies
te gyvena vos keli šimtai lie
tuvių. Dauguma jų — su aukš
tuoju mokslu, įsitaisę atsakin
gose pareigose, jauno ar vidu
tinio amžiaus ir neabejotinai 
lietuviai patriotai. Šis būre
lis apsiėmė atlikti tikrai ne
lengvas pareigas. Kai Lietu
vių dienos vykdavo didžiuo
siuose miestuose, jokių rūpes
čių nekėlė atvykusių svečių 
apgyvendinimas — atvykusieji 
į Lietuvių dienas apsigyven
davo pas pažįstamus, draugus 
ar šiaip svetingus tautiečius. 
Būdavo atsilyginama svetin
gumu sulaukus svečių iš kitur.

Kanberiškiai šios paslaugos 
busimiem svečiam negalėjo 
pasiūlyti, nes neturėjo kur. 
Kad neatbaidytų svečių, LD 
rengti komitetas išnuomojo 
šimtus universiteto ir kitokių 
mokyklų mokinių bendrabu
čių kambarių, kuriuos pasiū
lė busimiesiems svečiams po 
20 dol. nakčiai. Kai kurie kam
bariai buvo net pigesni. Taip 
buvo išspręsta viena svarbių
jų problemų, nuo kurios galė
jo priklausyti Lietuvių dienų 
sėkmė ar nesėkmė. Be to, buvo 
išvystyta propaganda, įtikinė*- 
jant, kad mes dabar nebesame 
bėdžiai, esame pakankamai 
pasiturintys ir lengvai gali
me pakelti gana kuklias kelio
nės bei pragyvenimo išlaidas.

Nė kiek neblogiau
Visų šių pastangų rezulta

tas — puikiai pasisekusios Lie
tuvių dienos. Būkštavimas, 
kad programų atlikėjai pasi
rodys tuščiose salėse, dingo. 
Parengimų buvo nė kiek nema
žiau, kaip ir kitose Lietuvių 
dienose. Salės buvo pilnos 
žiūrovų. Jautėsi gera nuotai
ka ir net entuziazmas. Vienas 
svečias pareiškė, kad tai bu
vusios pačios įspūdingiausios 
Lietuvių dienos, kurias kada 
nors buvo matęs. Tačiau kan
beriškiai tikriausia neįsižeis, 
jeigu pasakysime, kad jų pa
ruoštos Lietuvių dienos buvo 
nė kiek neblogesnės už anks
čiau buvusias.

Maža lietuvių kolonija Kan
beroje pasitikėjo savo jėgo
mis ir sugebėjimais, išjudi
no, nudžiugino, o gal ir nuste
bino Australijos lietuvius. Į 
organizacinį darbą įsijungė 
ištisos šeimos. Ilgus mėnesius 
darbas virte virė. Anksčiau 
veikusi tautinių šokių grupė 
buvo papildyta naujomis jė
gomis. Šokėjų amžius — nuo 
4 iki 54 metų.

Kanberiškiai po šių didžių
jų įvykių nebėra tokie pat. Jų 
lietuvybė žymiai sustiprėjo, 
o taip pat ir pasitikėjimas sa
vo jėgomis. Šiuo atveju Kan
beros lietuviai gali būti geru 
pavyzdžiu mažosioms lietuvių 
kolonijoms, kaip nepalaužia
mai apsisprendus galima pa
daryti didelius darbus. O nie
kuomet nepabaigiami dideli ir 
maži darbai nuolatos laukia 
mūsų rankų.

Lietuvių dienos Kanberoje 
įvyko 1984 m. gruodžio 26-31 
d.d. Jose dalyvavo per 1000 
lietuvių iš įvairių Australi
jos vietovių. Buvo į jas atvy
kęs būrys užjūrio lietuvių, jų 
tarpe PLB valdybos pirm. V. 
Kamantas, vicepirm. sporto ir 
jaunimo organizacijų reika
lams R. Dirvonis, PL Jaunimo 
S-gos pirm. G. Grušas, dr. P. 
Kisielius, Kanados Lietuvių 
B-nės atstovas St. Dalius, VLI- 
Ko vicepirm. V. Jokūbaitis, 
Tautos fondo pirm. J. Giedrai

tis ir daugelis kitų. Jų tarpe 
buvo ir Klivlando vyrų oktetas.

Jaunimo renginiai
Didieji renginiai — atida

rymo iškilmės, sporto, dainų ir 
tautinių šokių šventė jau buvo 
aprašyta “TŽ”. Čia paminėsiu 
tiktai keletą būdingesnių da
lykų.

Dėmesio verta buvo talentų 
popietė. Tikras deimančiukas 
Daivos Bieri surežisuotas 
“Grybų karas”, kuriame vaidi
no jauni aktoriai. Žiūrovai bu
vo sužavėti šiuo meniniu ren
giniu. Programoj netrūko ir ki
tokių talentų: šokėjų, 
dainininkų, instrumentalistų, 
deklamatorių ir kt. Popietė 
baigta Audronės Stepanienės 
inscenizuota legenda “Gedi
mino sapnas”, kuriame pasi
rodė visas būrys gražaus at
žalyno. Tuo būdu bandome pri
siauginti “žvaigždes” busimom 
Lietuvių dienom.

Nemažiau įspūdingas buvo 
ir jaunimo koncertas. Su sa
va programa pasirodė jauni
mas iš įvairių vietovių. Visi 
jų atlikti dalykai bei vaidi
nimai buvo tautinio atspalvio. 
Vadovai — iš viduriniosios 
kartos. Programą atliko vyres
nio amžiaus jaunimas.

Kai kuriems parengimams 
buvo išnuomotos per mažos pa, 
talpos, o gal parduota per daug 
bilietų.

Posėdžiai
Gruodžio 27 d. prasidėjo Aus

tralijos Lietuvių Bendruome
nės krašto tarybos sesija. Bu
vo priimta krašto valdybos me
tinė apyskaita, aptarti įvairūs 
veiklos reikalai. Sekančias 
Lietuvių dienas 1986 m. su
rengti pavesta Sydnėjaus apy
linkei. Į naują krašto valdy
bą, kuri sekančius dvejus me
tus bus Adelaidėje, išrinkti: 
V. Neverauskas, J. Vabolienė, 
L. Gerulaitis, V. Baltutis ir 
J. Jonavičius. Iš adelaidiškių 
išrinkta kontrolės komisija ir 
gafbės teismas. Krašto tarybos 
pirmininku išrinktas prof. A. 
Kabaila.

Meniniai parengimai vyko 
vakarais. Dienos metu įvai
riose patalpose vyko Austra
lijos lietuvių katalikų fede
racijos, Australijos lietuvių 
jaunimo s-gos, LKVS-gos “Ra
movė” ir kt. organizacijų at
stovų suvažiavimai bei pasita
rimai. Nemažas skaičius atvy
kusių turėjo po keletą įsipa
reigojimų, tad reikėjo bruz
dėti, kad laiku visur suspėtų.

Visą šį šventinį laikotarpį 
veikė meno ir tautodailės pa
roda. Ją rūpestingai suorgani
zavo jaunosios kartos atstovė 
Audronė Stepanienė. Parodą 
atidarė žymus australų kultū
rininkas Sir Richard Kings
land.

Nepastebimai prabėgo sa
vaitė, besiskubinant visur da
lyvauti, su daug kuo susitikti, 
pabendrauti, daug ką išgirsti 
ir pamatyti. Po visų rūpesčių ir 
džiaugsmų palydėti darbais 
vaisingų 1984 metų visi kas 
gyvas vakare skubinosi į Kan
beros lietuvių klubą. Gaila, 
kad nebuvo pasirūpinta šiai 
progai erdvesnėm patalpom. 
Teko gerokai pasimaigyti al
kūnėmis, bet tai neaptemdė 
Lietuvių dienų Kanberoje 
bendro įvertinimo. Sausio 1 d. 
vėl susitikome atsisveikini
mo gegužinėje dar kartą pa
simatyti su kanberiškiais, pa
sidalinti įspūdžiais ir palin
kėti vieni kitiem dar kartą su
sitikti ateinančiose Lietuvių 
dienose Sydnėjuje.



Dalis Kanados lietuvių muzikų bei solistų, dažnai pasirodančių įvairių kultūrinių renginių programose. Iš 
kairės: sol. VACYS VERIKAITS, smuikininkė REGINA BANKIENĖ, sol. SLAVA ŽIEMELYTĖ. pianistas ir chor
vedys JONAS GOVĖDAS Nuotr. B. Tarvydo

Lituanistikos katedros sulaukus

Lietuvos praeitis Romos archyvuose (4)
Raktinis Žemaičių istorijos šaltinis — “Codex Mednicensis”

J. JAKŠTAS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
TARKVINIJAUS PEKULO 

APKLAUSA
Lyg įtarpas į Medininku ko

deksą duotas popiežiaus le
gato Lietuvai-Lenkijai A. Ca- 
ligario auditoriaus Tarkvini- 
jaus Pekulo pranešimas apie 
Žemaičių bažnyčių padėtį. Le
gatas siuntė jį (1579 m.) vysku
po Merkelio Giedraičio papra
šytas vizituoti Žemaičių baž
nyčių. Su palydovais audito
rius apvažinėjo miestelius su 
bažnyčiomis, kai kur užtruk
damas net kelias dienas. Tyri
nėjo bažnyčių bei parapijų 
būklę, ypač klausinėjo apie 
bažnyčių turimą inventorių, 
reikalingą žmonių dvasiniam 
aptarnavimui. Apklausinėda- 
vo klebonus bei vikarus, kur 
juos rasdavo. Kreipdavosi į 
miestelių bei parapijų gyven
tojus, rinkdamas atsiliepimus 
apie jų kunigus. Kai kuriuos 
kunigus bausdavo pinigine 
bauda (kunigai ją turėjo įnešti 
į vyskupijos iždą); jei rasda
vo kunigus palaidai gyvenan
čius, tai net į kalėjimą užda
rydavo.

Auditorius, atrodo, atidžiai 
užsirašinėjo tyrinėjimus, ir jie 
yra (be dingusios dalies) išli
kę bei paskelbti čia aprašo
mame kodekse.

Pekulo užrašus turėjo nusi
rašytus kun. R. Krasauskas ir 
juos plačiai panaudojo paskai
tai LKMA suvažiavime Ford- 
hame 1964 m. Paskaitos tema 
buvo: “Katalikų Bažnyčia Lie
tuvoje XVI-XVII amžiuje”. (Su
važiavimo darbai VI, 1969). 
Kunigas plačiai atpasakojo 
auditoriaus užrašų turinį su 
gausiomis ištraukomis.

Žemaitijos klebonai
Iš auditoriaus pranešimo 

aiškėja, kad kai kurios net ir 
didelės parapijos neturėjo jo
se pastoviai gyvenančių kuni
gų. Gera dalis klebonų turėjo 
dviejų, trijų parapijų bene
ficijas ir gyveno Vilniuje ar 
Varniuose, o parapijose laikė 
vikarus. Kai kurie ir vikarų 
neturėjo. Klebonai, kaip ir 
vikarai, daugiausia buvo len
kai iš Plocko vyskupjos. Nors 
ir ilgai jie Žemaitijoje gyve
no, tačiau žmonių kalbos neiš
moko ar tik pramoko. Pvz. audi
toriaus paklaustas Kražių vi
karas, ar jis moka žemaičių 
kalbą, atsakė: “Iš dalies mo
ku, kadangi esu šiame krašte 
18 metų. Bet pamokslus sakau 
lenkiškai, Tėve mūsų, Sveika 
Marija, Tikiu Dievą ir Dešimts 
įsakymų (atkalbu) žemaitiš
kai”. Buvo ir kunigų, kurie, 
nemokėdami žemaitiškai, sa
kė pamokslus rusiškai.

Auditorius taip pat teira
vosi apie mokyklas ir mokyto
jus. Tuo jis pripažino mokslo 
svarbą Bažnyčiai. Jis rastą 
Ariogaloje mokytoją paklausė, 
kaip ilgai jis čia mokytojau
ja. Mokytojas klausiamas (ži
noma, lotyniškai) nesuprato. 
Reikėjo pasinaudoti vertėju. 
Per vertėją paklaustas atsakė, 
kad jis moko skaityti rusiškai 
ir lenkiškai. Iš to galima spręs
ti, kad žemaičių parapijose 
tik rusų ir lenkų kalbos mokyta.

Kokie apsileidėliai to meto 
kunigai buvo, rodo ariogalie- 
čių liudijimas apie savo kle
boną. Jis esąs labai apsilei

dęs — nebūna kartais tris ar 
keturias savaites. Žmonės kar
tais turi laukti ištisą mėne
sį vaikų krikštyti arba turė
davo juos vežti krikštyti į Kra
kes. Kai klebonas apsileidęs ir 
nebūna, tai ir santuokos lieka 
nepalaimintos. Net ir poterių 
— “Tėve mūsų”, Dešimt įsaky
mų ir kitų maldų, reikalingų 
krikščioniui, nemoko. Dar liu
dininkai pridūrė, kad klebo
nas prieš kelis mėnesius su
mušė vieną moteriškę ir ją iš
metė iš smuklės (447 p.).

Auditorius Pekulas gavo iš
girsti ne vieną panašų para
pijiečių atsiliepimą apie sa
vus kunigus.

Tarp daugybės žemaičių, 
daugiausia dvasiškių, minimų 
pavardžių įterpti ir dviejų is
torinių asmenybių — Motie
jaus Strijkovskio ir Mikalo
jaus Daukšos.

Apie M. Strijkovskį
T. Pekulas, aplankęs Var

nių bažnyčią, t.y. katedrą, pa
liko ilgą tos bažnyčios apra
šymą. Tarp kitų dalykų audito
rius klausė: “Ar visi kanaunin
kai gyvena prie šios bažny
čios?” Atsakymas: “Ne visi, 
išskyrus Motiejų Strijkovskį. 
Jis bažnyčiai nėra naudingas 
(proficuus), nes nėra kunigas, 
o tik akolitas (t.y. turi mažes
nius šventimus — J.J., 505 p.). 
Kitoje vietoje (495 p.) apie M. 
Strijkovskį parašyta: “Laiko 
moterį savo namuose, kaip sa
ko, blogam tikslui”. Šie liudi
jimai paneigia Konstantino 
Jablonskio atrasto šaltinio 
žinią, kad M. Strijkovskis 1586 
m. buvo kunigas ir Jurbarko 
klebonas (žinutė apie M. 
Strijkovskį, Lietuvos kultūra 
ir jos veikėjai, 1978, 70 p.). 
Teisingai paaiškino kun. R. 
Krasauskas. Esą Strijkovskiui 
žemesnius šventimus suteikė 
M. Giedraitis ir paskyrė Jur
barko klebonu prebendai gau
ti (Krasauskas, T.p. 212 p.). Jis 
gyveno Varniuose ir rašė Lie
tuvos istoriją. Juk anais lai
kais klebonais būdavo ir asme
nys su žemesniais šventimais.

Apie M. Daukšą
T. Pekulas aplankė ir Kra

kių parapiją, kur klebonavo 
M. Daukša. Jo paties neradęs, 
apklausinėjo parapijiečius 
apie jį. Ilgai klausinėjami, jie 
papasakojo apie klebono bu
vojimą parapijoje tik protar
piais. Jis nelaiko vikaro ir 
parapijiečiai kartais gauna 
dvasinį patarnavimą tik iš at
sitiktinai atsilankančių ku
nigų ar nuvykdami į gretimas 
bažnyčias. Auditorius pakal
bino ir klebono laikomus mo
kytoją ir ūkvedį. Iš pavardžių 
matyti, kad jų būta lenkų.

Pekulas užsuko ir į klebo
niją. “Klebonija pakankamai 
gera”, — rašė jis, — ir joje 
daug įvairių mokslų knygų, 
pakankamai gerų ir katalikiš
kų, išskyrus graikišką grama
tiką su Pilypo Melanchtono 
įvadu, graikišką gramatiką 
Mecelleri ir Adagia Erasmo 
Rotardamiečio” (453 p.).

Mokslo žmogus
A. Daukša buvo bene vienin

telis Pekulo aplankytas žemai
čių klebonas turėjęs mokslinę 
biblioteką. Jo būta tikrai moks
lo mylėtojo, besidominčio net 
ir graikų kalba, puoselėtojo 
krikščioniško renesanso moks
lo, kuris tada plito. Neveltui 

vyskupas Giedraitis parinko jį 
Postilės vertėju, kur jis pasi
rodė mokslo žmogumi dar ir 
prie vertimo pridėta garsia 
prakalba “J malonųjį skaityto
ją”. Ilgai Varniuose tardęs 
auditorius pripažino Daukšą 
pakankamai išsimokslinusį ir 
tinkamą (Ėst satis doctus et 
idoneus).

Nors auditorius pagyrė M. 
Daukšą, tačiau liepė jam su
deginti, suplėšyti ar jėzuitams 
perduoti “Adagia” ir kitas kny
gas. Didelis veikalas “Adagia”, 
garsiausio XVI š. mokslininko 
kūrinys, sudarytas iš graikų, 
lotynų autorių raštų, Švent
raščio patarlių, priežodžių. 
Tai aforizmų rinkinys su pla
čiais jų komentarais. Stropi 
katalikiškoji cenzūra po Tri- 
dento susirinkimo, pradėjusi 
vesti uždraustų knygų sąrašą, 
įžiūrėjo tame veikale kai ku
rias priešingas katalikybei 
mintis ir įtraukė jį į drausti- 
nų knygų sąrašą. Dėl to ir Pe
kulas, kuris pabrėžtinai vis 
minėdavo Tridento susirinki
mą, įsakė Daukšai išmesti iš 
savo bibliotekos “Adagia”. 
Bet ji, atsiradusi Daukšos bi
bliotekoje, liudija kad to gar
saus olandų mokslininko var
das buvo pasiekęs ir Žemaiti
ją

Dėmesio verta M. Daukšos 
parašyta panegirika M. Gied
raičiui, kuris kalba apie vys
kupo nuopelnus lietuvių kal
bai: “Visi (lietuviai, J.J.) am
žinai Tave minės, kad Tu tėvų 
kalbą iš purvo (a squalore) ir 
pražūties ištraukei” (590 p.). 
Taip rašė Daukša gal minėda
mas jam pavestą Postilės ver
timą, gal ir kitas jo priemo
nes lietuvių kalbai gaivinti. 
Iš viso tai lietuvių kalbos pa
dėties XVI š. liudijimas.

(Pabaiga)

Rašytojas JURGIS GLIAUDĄ supa
žindina Los Angeles lietuvius su 
nauja Algirdo Gustaičio knyga 
"Tikroji Lietuva” Šv. Kazimiero 
par. salėje surengtose knygos sutik
tuvėse 1985.1.20 Nuotr. L. Kanto

Atsiųsta paminėti
AIDAI, kultūros žurnalas, 1984 

m. 6 nr. Straipsniai: Kęstutis 
Skrupskelis, Utopinės galvose
nos bruožai: Vysk. Kazimieras 
Paltarokas, Šv. Kazimiero relik
vijų perkėlimo reikalai (doku
mentai); Vytautas Bagdanavičius, 
Aukojimas prūsuose šešiolikto 
amžiaus pradžioje; Paul Duval, 
Telesforas Valius; Milda Budrys 
(Budrienė). MD, Lietuviai gydyto
jai Amerikoje XIX š. pradžioje. 
Eilėraščiai — St. Santvaro ir Ne-

1. Istorinės perspektyvos
Kaip jau minėjome (“TŽ” nr. 

2,1984 ir “NL” nr. 14,1984), The 
Endowed Chair of Lithuanian 
Studies turėtų būti tąsa DLK 
vyriausios mokyklos, Vilniaus 
mokyklos arba Vilniaus uni
versiteto.

Lietuviškos katedros užda
vinys yra jungti praeitį su atei
timi. Čia į pagalbą mums atei
na svetimieji, ypač reikšmin
ga yra “olandų pamoka”. Daž
nai minime ir kartojame “iš 
praeities tavo sūnūs te stip
rybę semia”, bet mūsų ausys 
negirdi ir akys nemato tos pra
eities.

Reikia pripažinti, kad olan
dų grupei iki šiol gana gerai 
pavyko perduoti auditorijoms 
tradicines lietuvių melodijas, 
kurios “aidi senovės Lietuva 
savo raudomis, sutartinėmis, 
savo primityvumu”.

Mūsų kilmės klausimas yra 
užmirštas nuo DLK laikų. Os
kar Kolberg (1814-1890) vei
kale “Litwa” bandė atkurti 
etnografines ribas, kalbą, kul
tūrą, papročius, dainas ir tau
tos charakterį. Jį ypač domino 
mūsų kalboje randami sanskri
to, graikų ir lotynų išsireiš
kimai.

Kolbergo pareiškimu, mūsų 
etnografinių žemių ribas nu
stato šventkalniai arba pilkal
niai (ne ‘piliakalniai’, kurie 
buvo ne kas kita, kaip pilkal
niai, panaudoti apsigynimui 
vėlesniais laikais). Iš pilkal
nių, aukurų, šventų upių ir 
miškų vardų, būdingų tik bal
tams, vėliausiai priėmusiems 
krikščionybę iš visų Europos 
tautų bei išlikusių pagonimis, 
seka ir žemių priskyrimas lie
tuvių tautai.

Isaac Taylor savo knygoje 
“On the Origin of the Aryans” 
šitaip sako: “... The Lithua
nian language is the original 
Aryan speech, and the Lithua
nians have the best claim to 
represent the original Aryans”.

Kiti “Aryans — arėjus” vadi
na indoeuropiečiais. Žymus 
anglų mokslininkas prof. dr. 
S. Potter prieina išvados, kad 
“The Lithuanian stock has 
dwelt in its present location 
for at least 5000 years, which 
would approximate the dura
tion of the Indo-European pe
riod, so far as it is known”.

Pskovo miesto (latvių tautos 
senoviškiausio kultūros cent
ro) 1425 m. antspaudas štai ką 
liudija: kunigaikščio galva 
karūnuota Sauluva ir užrašas 
“6933 metų vasara, saulės ra
to 17, mėnulio 17, indikto 3”. 
Antroje pusėje — “Tą pačią va
sarą” pastatytas ugniakuras 
ant kuoro”. Tai gotiškos strė
lės bokštas su amžina ugnimi 
viršuje. Polocko astronomai 
skaičiavo arijų pradinę datą 
7293 metus nuo mūsų dienų, 
t.y. 1985 m.

Prisiminkime šią kiniečių 
patarlę: jeigu planuoji viene- 
riem metam, sėk ryžius; jeigu 
planuoji 10-čiai — medžius; 
jeigu planuoji visam gyveni
mui, išmokslink vaikus.

2. Patriotinės perspektyvos
Lituanistikos katedros pir

maeilis tikslas turėtų būti 
įkvėpimas meilės savai kultū
rai, nes tik “amor patriae dat 
animam”. Gimtosios kalbos 
mokėjimas yra viena iš efek
tingųjų priemonių, įgalinanti 
pasiekti tautos šaknis, pajusti 
jos dvasios pulsą (Isolda I. Po- 
žėlaitė-Davis, Pietų Australija, 
“Gimtosios kalbos išlaikymas 
išeivijoje”, “TŽ” nr. 5,1984).

Taigi svarbiausia duoti jau
nimui ir tėvams akstiną, kuris 
paskatintų pirmųjų mokymąsi, 
o antrųjų — moralinę ir mate
rialinę pagalbą. Tuomet ga
lėsime sakyti: “Myliu jos, kal
bą, senovės būdą, jos girių kva
pą, žaliąsias pievas . .

Lituanistikos katedra turė
tų būti jaunimui vartai į pa
saulį. Vien tik lingvistikos 
srityje mūsų kalba yra svarbi 
kalbininkams, nes ji yra gyva 
ir arčiausiai susijusi su indo
europiečių prokalbėmis. Jos 
likučiai randami sanskrito, 
lotynų, ypač anglo-saksų kal
bose.

Anglo-saksų kraštuose tei
kiama daug dėmesio šiaurės, 
ne pietų (graikų, romėnų) ci
vilizacijai. Ateityje tie tyri
mų darbai tikriausiai sustip
rės. Kalbotyros ir religijos sri
tyse daroma didelė pažanga. 
Tam bus reikalingi specialis
tai.

rimos Narutės. Kronikiniai sky
riai — “Iš minties ir gyvenimo”, 
knygų recenzijos.

Ateityje mums reikės kalbi
ninkų ne tik baltistikoje, bet 
ir palyginamosios filologijos 
moksluose. Senoji mūsų kalba 
turėtų įkvėpti tikrą pasididžia
vimą kiekviename lietuvyje 
jaunuolyje ir atidaryti jam 
vartus į daugybę specialybių. 
Juk vien kalbos atžvilgiu mes 
esame privilegijuotoje pozi
cijoje (I.I. Požėlaitė-Davis, 
ibid.).

Kadangi mūsų jaunimas turi 
išlikti lietuviškas, reikia su
tapatinti Lietuvos laisvės bei 
nepriklausomybės kovą su lie
tuvių kalbos ir tautybės išlai
kymo kova. Išeikime iš lietu
viško geto, nes dabar pagrin
dinė kova tenka kultūrai.

3. Akademinės perspektyvos
Katedros vedėjas prof. dr. 

Br. Vaškelis pareiškė, kad ba
kalauro laipsniui yra lituanis
tiniai kursai. Juos finansuoja 
Ilinojaus valstija.

Magistro laipsniui ir dok
toratui skiriama Lituanisti
kos katedra, įsteigta pačių lie
tuvių lėšomis, kuriai šiuo me
tu yra ruošiama programa. Ma
gistro laipsniui pagrindą su
darysianti kalbininko A. Salio 
lituanistinė biblioteka, kurią 
ateityje reikės plėsti. Atski
riems katedros kursams bei se
minarams galės būti kviečiami 
lietuvių kalbotyros, literatū
ros, visuomeninių mokslų ži
novai.

Doktorato lygyje katedra 
dirbs ne tik mokomąjį, bet ir 
tyrinėjamąjį darbą. Tam bus 
reikalinga ne vien kalbos ir li
teratūros specialistai, bet ir 
kitų sričių, pvz. baltistikos 
(pig. prof. dr. Marijos Gimbu
tienės “Baltų kilmė”), istori
jos (apie 7000 metų!), arijų re
ligijos, runraščio skaitymo, 
folkloro.

Linkėtina, kad katedros 
mokslinio turinio nustatyme 
būtų laikomasi apimties ir 
krypties, nustatytos mūsų se
nolių šventkalnių (pilkalnių). 
Jeigu pats departamentas va
dinsis baltų (ir slavų) vardu, 
tai jis ir turi jungti praeitį 
su ateitimi, nenukrypti į “Pins
ko balas”. Parodykime pasau
liui, kas buvome, kas esame ir 
kuo norime būti. Iškeikime iš 
purvų ir pelenų mūsų auksą 
(tikrąjį!) ir kitas vertybes: 
istoriją, religiją, raštą, kalbą.

4. Finansinės perspektyvos
Kaip Romos imperija negi

mė ir nežuvo (nesupuvo) per 
yieną dieną, taip bus ir su so
vietine. Negalėdami jos su
žlugdyti fiziškai, turime kal
ti kitos rūšies ginklus — mo
ralinius bei mokslinius. Sa
koma, kad lašas po lašo ir ak
menį pratašo.

Parodykime lietuviško pini
go galią. Fondo reikia ne tik 
Lituanistikos katedrai, jos 
kadrų išlaikymui ar samdy
mui, bet ir stipendijoms. Jau 
turime tris klausytojus — stu
dentus, o gal jų skaičius grei
tai priaugs iki tuzino. Moks- 
lapinigiai jau dabar nėra ma
ži, o ateityje jie didės.

Stipendijos ne tik įgalintų 
norinčius pasimokyti Vasario 
16 gimnazijoje, tęsti mokslą 
Lituanistikos institute, bet ir 
pasirinkti specialybę Lituanis
tikos katedroje.

Ar Tautos fondas, Lietuvių 
fondas ir kitos panašios in
stitucijos nerastų savo tauti
niame darbe daugiau vietos 
“šviesai nuo kalno” — mūsų 
studentams, būsimiems spe
cialistams?

Vakarai šiandien nėra nieko 
kito taip reikalingi, kaip 
dvasinėmis vertybėmis turtin
gų žmonių. Gal ir nestebinsi
me jų savo materialiniais tur
tais ir technikos laimėjimais, 
bet praturtinsime juos savo 
dvasinėmis vertybėmis — kal
ba, religija, folkloru, isto
rija . . .

Tik dvasiškai turtingos tau
tos atlaiko didžiausias isto
rines audras. Tai skelbia In
dijos, Kinijos ir žydų tautos 
istorija.

Ar mūsų jaunimas, augęs už 
Lietuvos ribų, turi kokį supra
timą apie savo tautos dvasi
nius turtus? (kun. dr. F. Juce
vičius, “TŽ”, nr. 51-52,1983 “Va
karai, krikščionybė, ir lietu
viai”). Lituanistikos katedros 
paruoštų daktaratų ir specia
listų darbas bus ne tik tuos 
turtus atkasti iš senovės švent
kalnių ir kitų šaltinių, bet ir 
perduoti pasauliui “tikroje 
šviesoje”. Ar jie pajėgs tai pa
daryti, daug priklausys nuo 
mūsų moralinės ir ypač finan
sinės pagalbos. J.J.B.
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d h III Ih'IVI II VEIKLOJE
Pianistė Aldona Kepalaitė savo 

koncertą sausio 3 d. surengė Niu
jorko Lincolno centre, Bruno Wal
ter auditorijoje. Rečitaliui ji bu
vo pasirinkusi F. Chopino kūri
nius.

Dr. Milda Budrienė įsteigė sa
vo vyro a.a. dr. Stasio Budrio at
minimui skirtą fondą, kuriuo bus 
remiamas Čikagoje veikiantis Lie
tuvių foto archyvas. Fondui pa
skirti pinigai bus neliečiami. Ar
chyvas savo uždaviniams vykdyti 
galės panaudoti gaunamas palū
kanas. Jo vadovybė dėl šio fondo 
nutarė pakeisti archyvo pavadi
nimą. Dabar jis vadinsis Budrio 
lietuvių foto archyvu (Budrys 
Lithuanian Photo Library, Inc.). 
Adresas lieka tas pats: 2345 W. 
56th St., Chicago, II. 60636, USA.

Dr. Milda Danytė 1984 sausio 
mėn. įteikė Ontario daugiakultū- 
rės istorijos draugijai savo studi
jos “Lithuanian Immigration after 
World War II” 850 psl. rankraš
tį. 1984 m. gruodžio mėn. draugi
ja pakvietė profesionalę redakto
rę įvertinti studijai, (vertinta tei
giamai, bet nutarta, kad praktiš
kai vieno tomo knygai studija yra 
per ilga. Pasiūlyta sutrumpinti bent 
trečdaliu. Draugija yra rezervavu
si sau teisę tą studiją išleisti, jei 
atitiks jos reikalavimus. Studija 
paremta pasikalbėjimais su maž
daug 200 asmenų, darbo ir imigra
cijos archyvais ir tų metų lietu
viška spauda. Pasikalbėjimai įra
šyti į 300 kasečių. Jos bus perduo
tos Ontario provincijos archyvui. 
Valstybinis Kanados archyvas Ota
voje pasidarys tų įkalbėjimų ko
pijas.

Cikagietis pianistas Manigirdas 
Motekaitis fortepijono rečitalį 
surengė sausio 20 d. didžiojoje 
Jaunimo centro salėje, kai Čikagą 
buvo užplūdusi rekordinė šalčio 
banga, sumažinusi koncerto klau
sytojų skaičių. Rečitalį jis pradė
jo L. Beethoveno “Sonata nr. 2”, 
C. Francko “Preliudija, choralu ir 
fuga”. Po pertraukos buvo atlik
tas F. Liszto “Meilės sapnas nr. 
2”, F. Chopino “Scherzo”. Lietu
viams kompozitoriams atstovavo 
G. Gudauskienės “Sonatinos” iš
trauka “Rondo”, D. Lapinsko 
“Pantomima”. Rečitalį užbaigė 
A. Čerepnino “Romansu”, M. 
Gouldo “Preliudija" ir “Tokata”. 
Tarp virš programos atliktų kūri
nių skambėjo A. Kačanausko 
“Siuntė mane motinėlė”. Kūri
niai buvo atliekami iš atminties, 
kurios sutrikimų pastebėjo kon
certą kultūriniame “Draugo” 
priede aprašęs Mindaugas Biels- 
kus.

Raimundas Lapas paruošė ir 
išleido knygą “Ten, ekrane, suži
bus: Amerikos lietuvių kinema
tografija 1909—1979”. Darbas 
truko net aštuonerius metus, nes 
šia tema niekur, net ir Lietuvo
je, nebuvo išsamiai rašyta. Me
džiagą teko rinkti iš senų laikraš
čių komplektų. Pirmą susipažini
mą su šiuo leidiniu 1984 m. gruo
džio 9 d. surengė Teresės Gečie
nės vadovaujama LB Filadelfijos 
apylinkės valdyba Šv. Andriejaus 
parapijos salėje. Su autoriumi ir 
jo įdomia knyga dalyvius supažin
dino Julija Dantienė. (vadas pra
dedamas kinematografijos gimimu 
Prancūzijoje, pirmuoju seansu 
Vilniuje 1896 m., susilaukusiu 
didelio vilniečių dėmesio. Knyga 
suskirstyta į tris didelius skyrius. 
Pirmajame aptariama Amerikos 
lietuvių kinematografijos raida, 
prasidėjusi 1909 m., pasibaigusi 
prieškariniais brolių Mečio ir Ka
zio Motuzų filmais. Antrasis sky
rius apima pokarinį laikotarpį 
1946-79 m. Baigminį skyrių apibū
dina jo pavadinimas “Lietuvių kil
mės aktoriai filmų ekrane". Lie
tuviškos kinematografijos pradi
ninku 1909 m. yra laikomas bruk- 
linietis Antanas Račiūnas, važi
nėjęs į Lietuvą, ten filmavęs jos 
vaizdus ir juos rodęs tėvynės pasi- 
ilgusiems lietuviams Amerikoje. 
Jiems ypač buvo įdomūs gimtavie- 
čių vaizdai. Brukline netgi buvo 
sudaryta neilgai veikusi lietuviš
kų filmų bendrovė su $100.000 ka
pitalu. Akcijos buvo pardavinė
jamos po $100. Atėjo kiti filmuo- 
tojai. Jų eilėse bene labiausiai 
išgarsėjo broliai Mečys ir Kazys 
Motuzai savo filmais iš nepriklau
somos Lietuvos laikotarpio. Poka
riniam laikotarpiui priklauso B. 
Pūkelevičiūtės filmas “Aukso žą
sis”, brolių Adolfo ir Jono Mekų, 
kun. Algimanto Kezio, SJ, Povilo 
Jasiukonio darbai. Knygon įtrauk
ta apie 40 lietuvių kilmės filmuo
se dirbusių ir dirbančių aktorių. 
Šie duomenys kruopščiai surankio
ti iš enciklopedijų, atrenkant tuos, 
kurių biografijose buvo minima 
lietuviška kilmė arba gimimas Lie
tuvoje.

Lauryną Stuoką-Gucevičių, Vil
niaus universiteto profesorių, 
miesto architektą ir statytoją, (am
žino Vlado Vildžiūno sukurta 
skulptūra, pastatyta Vilniaus se- 
namesčio kvartale prie Mažosios 
baroko salės.

Kauno menininkų namuose 
įvyko klasikinei ir džiazo muzikai 
skirtas vakaras. Pirmoji dalis bu
vo skirta pianisto, Vilniaus kon
servatorijos prof. Chaimo Pota- 
šinsko gimimo šešiasdešimtmečio 
ir kūrybinio darbo keturiasdešimt
mečio sukakčiai. Sukaktuvininkas 
kalbėjo apie muzikinę savo veik
ią, fortepijonu atliko lietuvių kla
sikų kūrinių. Antroje dalyje klau
sytojai susitiko su žymiaisiais džia
zo muzikantais — saksofonininku 
V. Voronovu iš Druskininkų ir 
kauniečiu pianistu A. Jakaičiu.

Kūrybinis Vytauto Klovos va
karas buvo surengtas Kauno me
nininkų namuose. Apie vilnietį 
kompozitorių kalbėjo muzikolo
gė B. Dailydaitė, mintimis apie 
savo kūrybinį kelią dalijosi ir pats 
V. Klova. Jo “Sonatą smuikui ir 
fortepijonui” atliko Vilniaus kon
servatorijos absolventės Jūratė ir 
Vaiva Klovaitės, ištraukas iš jo 
operų, nemažai romansų bei har
monizuotų liaudies dainų — dai
nininkai S. Garbatavičiūtė, R. 
Kabalinienė, V. Kurnickas ir D. 
Vėbra. Jiems talkino pianistai L. 
Richterytė ir S. Jonkus.

Aktorius Juozas Laucius, Lietu
vos dramos teatro veteranas, mi
rė Kaune sausio 23 d., sulaukęs 
91 metų amžiaus. Velionis gimė 
Utenos apskirties Dusinių kaime 
1893 m. lapkričio 23 d. Prieš I D. 
karą su tėvais išvyko Rusijon. Bai
gęs privačią vaidybos studiją, dir
bo Ufos teatre. Lietuvon grįžo 
1921 m. Pramokęs lietuvių kalbos 
(kalbėjo lik rusiškai ir aukštaičių 
tarme), buvo priimtas (organizuo
jamą Kauno dramos teatrą. Kau
no, Šiaulių, Klaipėdos teatrams 
atidavė 42-jus savo kūrybinio gy
venimo metus. Pensijon išėjo 1963 
m. Yra sukūręs apie du šimtus 
vaidmenų įvairiuose veikaluose. 
Už Kolčio vaidmenį J. Grušo dra
moje “Herkus Mantas" laimėjo 
laureato vardą Baltijos šalių ir 
Gudijos festivalyje. Atsisveiki
nimas su velioniu įvyko sausio 25 
d. Kauno dramos teatre. Palaido
tas Petrašiūnų kapinėse.

Vilniaus dramos teatras žiūro
vus pakvietė į pirmąją šiais me
tais premjerą— P. Treinio dviejų 
dalių pjesę “Ančiuko kryžius". 
Tai pirmas šio prozininko dramos 
kūrinys, parašytas to paties pa
vadinimo romano motyvais. Pje
sėje vaizduojamas P. Treinio gim
tosios Aukštaitijos gyvenimas 
prieškariniais metais, tragiškas 
liaudies menininko likimas. Pje
sę režisavo L Bučienė, scenovaiz
džius sukūrė dail. V. Idzelytė, 
muziką—kompoz. A. Martinaitis. 
Pagrindinius vaidmenis premjero
je atliko aktoriai — R. Adomai
tis, J. Kavaliauskas, A. Janušaus
kaitė, A. Chadaravičius, R. Ja
kučionytė, V. Rumšas.

Mokslininkų rūmuose Vilniuje 
paminėtos aštuoniasdešimtosios 
rašytojo Kazio Borutos gimimo 
metinės. Vakaro programą pradė
jo Vilniaus universiteto prof. J. 
Girdzijauskas. Pranešimą apie K. 
Borutą ir jo kūrybos bruožus pa
darė filologijos mokslų dr. V. Ku
bilius. Atsiminimais dalijosi ra
šytojai — J. Graičiūnas, J. Būtė
nas, E. Matuzevičius ir V. Petke
vičius. Dail. J. Kuzminskis papa
sakojo, kaip kūrė iliustracijas K. 
Borutos knygoms. Liaudies daino
mis programon įsijungė sol. B. 
Grincevičiūtė, ištrauka iš K. Bo
rutos “Baltaragio malūno” — ak
torė R. Paliukaitytė.

Aktorės Elenos Bindokaitės 
kūrybos vakarą klaipėdiečiams 
surengė Vilniaus konservatorijos 
Klaipėdos fakultetai savo moko
mojo teatro salėje. Atrodo, jis 
buvo skirtas jos 85 metų amžiaus 
sukakčiai. E. Bindokaitė yra gi
musi 1899 m. gruodžio 2 d. Vilka
viškyje, mokytojų kursus baigusi 
Voroneže 1917 m. Grįžusi Lietu
von, pradžioje dirbo su mėgėjiš
komis teatralų grupėmis, kol 1929 
m. baigė B. Dauguviečio vadovau
jamą teatro studiją, įsigydama 
profesinį pasiruošimą. Nuo 1931 
m. dirbo aktore Šiaulių dramos 
teatre, 1947-54 m. — režisiere 
to teatro vaikų grupėje. Apie 200 
įvairiausių vaidmenų atliko Kau
no, Šiaulių ir Klaipėdos teatruo
se, daug jėgų atidavė vaikų dra
mos teatrams. Kūrybos vakare 
Klaipėdoje apie jos veiklą kalbė
jo aktorius Kazys Tumkevičius ir 
menotyros mokslų kandidatas 
Petras Bielskis. E. Bindokaitė 
atliko ištraukas iš kadaise vai
dintų spektaklių. V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI virš 26 milijonų dolerių

Netikėtai mirus mielam draugui

a. a. MEČIUI KOJELIUI
Toronte,

jo žmonai SOFIJAI, dukrai ALDONAI, jos vyrui, seseriai 
ALEKSANDRAI, gyvenančiai JAV-se, ir visiems gimi
nėms Lietuvoje reiškiame gilią užuojautą-

Irena, Audrytė ir Steponas Varankos

KASOS VALANDOS:

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

ANAPILYJE skyrius veikia

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius........ 8’/z%
180-185 d. termin. ind............... 9 %
term, indėlius 1 metų............... 9’/2%
term, indėlius 2 metų............... 10 %
term, indėlius 3 metų............... 10’/?%
pensijų s-tą................................. 10 %
spec. taup. s-tą............................ 8 %
taupomąją s-tą............................ 71/2%
depozitų-čekių s-tą.................... 6 %

DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo ......................... 111/a%
mortgičius nuo......... 10’/2% - 12'74%

sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

AfA 
MEČISLOVUI KOJELIUI

mirus,
jo žmoną SOFIJĄ, dukrą ALDONĄ, seserį Kalifornijoje
bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Adelė, Aleksas Dudoniai ir šeima, 
Hamilton, Ont.

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

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

Choro nariui
AfA 

VACLOVUI BARTUSEVIČIUI
mirus, 

jo žmoną STASĘ, sūnus, dukrą ir gimines nuoširdžiai 
užjaučiame -

Toronto Prisikėlimo parapijos choras

OTTDU Mll’C CIIDC 406 Roncesvalles Avė.KltrnARO runa Telefonas 536-5936 ir
2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.

<> Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS 1 NAMUS

AfA 
IRENAI PAULIONYTEI- 

KLIORIKAITIENEI
tragiškai mirus Kalifornijoje, JAV, 

jos vyrą JONĄ, dukras — AIDĄ ir RIMĄ, brolį VINCĄ 
bei jų šeimas giliai užjaučiame liūdesio valandoje -

J. P. V. Dovidaičiai, 
Mississauga, Ont.

Kanados įvykiai

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

"TYPE MASTER GRAPHICS" 
...........T------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3317 Bloor Street West, Toronto, Ontario M8X 1E7 
Telefonas: 236-1048

* Raidžių rinkimo bendrovė.
* Renka tekstus lietuvių, prancūzų ir anglų kalbomis.

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Siaučiulienei

Antanas Genys (416) 231-2839
S3 Frank Barauskas Limited, Realtor, 3828 Bloor St. W., Islington, Ont. M9B 1K8

AUTOMOTIVE FIBER 
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

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

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.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

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

Zl||c111tp Simpson’s, 176 Yonge St.,
r\ 1101 a IC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju i namus

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

531-1305
BLOOR AUTORITE GARAGE

296 Brock Avenue
(Tarp Dundas ir College) Telefonas

★ Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)
* Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. ★ Visi automobilių mechaniniai
★ taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
* GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETITT

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
tymu, pakankamai nenustatan- 
čiu tų nusikaltimų. Karo tri
bunolui buvo leidžiama teis
ti tik tuos asmenis, kurie nu
sikaltimus atliko kitoje vals
tybėje prieš kanadiečius, daž
niausiai lakūnus ar karius, pa
tekusius į karo nelaisvę. Tas 
įstatymas esąs pasenęs, ne
leidžiantis apeliacijos. Da
romas spaudimas, kad jis bū
tų pakeistas nauju, leidžian
čiu visų karo nusikaltėlių ci
vilinius teismus Kanadoje su 
apeliacijos teise, kai yra pa
tikimas nusikaltimų įrodymas. 
Iš tikrųjų visas reikalas yra 
gerokai pavėluotas. Pavasarį 
minėsime II D. karo užbaigos 
Europoje keturiasdešimtmetį. 
Didieji nacių nusikaltėliai 
bei jų talkininkai jau yra nu
bausti, o mažesnieji sensta ir 
baigia išmirti. Sovietai pri
stato falsifikuotus dokumen
tus, siekdami suniekinti so
vietų pavergtų tautų išeiviją.

Devynioliktuoju Ontario 
premjeru buvo prisaikdintas 
F. Milleris, ministerių skaičių 
padidinęs nuo 29 iki 33. Kabi
nete liko 20 vyrų ir dvi mote
rys iš premjero W. Davis laikų. 
Į ministerių eiles F. Milleris 
įjungė 10 savo pasirinktų par
lamentarų, atleido keturis bu
vusius ministerius. Iš jo buvu
sių varžovų vado rinkimuose li
ko tik du — L. Grossmanas ir 
D. Timbrellis. Pirmajam palik
ta finansų ministerija, o antra
sis, buvęs žemės ūkio ministe- 
riu, dabar tvarkys miestų, na
mų ir moterų reikalus. Teisin
gumo ministeris R. McMurtry, 
pralaimėjęs pirmame balsavi
me, pasitraukia iš politikos. 
Kanados ministeris pirm. B. 
Mulroney jį paskyrė Kanados 
atstovu Britanijoje.

Kanados užsienio reikalų 
ministeris J. Clarkas parla
mento nariams pareiškė minis- 
terio pirmininko B. Mulronio 
vyriausybės pritarimą JAV 
prez. R. Reagano “Žvaigždžių 
karo” ginklų tyrimams erdvė
se, kur jie galėtų sunaikinti 
puolamąsias raketas su bran
duoliniais užtaisais. Tokią 
mintį spaudos konferenci
joje pakartojo ir ministeris 
pirm. B. Mulroney. J. Clarką 
puolė abiejų opozicinių par
tijų vadai. E. Broadbento puo
limas nieko nenustebino, nes 
Kanados socialistai dažnai 
laikosi Maskvai palankios po
litikos. Staigmena tapo aštrus 
liberalų vado J. Turnerio puo
limas. Esą J. Clarkas atsuko 
nugarą P. E. Trudeau taikos po
litikai. Mat savo valdymo lai
kais P. E. Trudeau buvo pasi
sakęs prieš ginklus erdvėse. 
Ta jo politika lig šiol nėra da

vusi jokių rezultatų. Atrodo, 
parlamente prasideda rungty
niavimas tarp pagrindine opo
zicine partija laikomų J. Tur
nerio liberalų ir E. Broadben
to socialistų. Skirtumas tarp 
jų nėra didelis: liberalai turi 
40 atstovų, socialistai — 30.

Dienraštį “The Toronto Star” 
pasiekė kopija NDP partijos 
tarptautinių reikalų komiteto 
paruošto diskusinio praneši
mo. Jis skirtas balandžio 26- 
28 d.d. Kvebeko Hull mieste 
įvyksiančiam suvažiavimui. Į 
svarstybas siūlomas įjungti 
Kanados dalyvavimą Atlanto 
sąjungoje. Socialistai jau 15 
metų kalbėjo apie Kanados 
išjungimą iš Atlanto Sąjungos. 
Diskusiniame pranešime tei
giama, kad Kanados pasiliki
mas Atlanto sąjungoje gali bū
ti naudingas socialistų taikos 
bei nusiginklavimo siekiams. 
Esą didžiosios valstybės tada 
atkreiptų didesnį dėmesį į Ka
nados pasiūlymus ir reikalavi
mus. Jeigu socialistai, laimė
ję parlamento rinkimus, Kana
dą išjungtų iš Atlanto sąjun
gos, ji visiškai prarastų savo 
balsą. Socialistų partijos at
stovų suvažiavime balandžio 
26-28 d.d. gali būti oficialiai 
pasisakyta už Kanados paliki
mą Atlanto sąjungoje.

Tokią mintį E. Broadbentui 
ir kitiems socialistų veikėjams 
diktuoja partijos ateitis. Lig 
šiol laimėjimų buvo pasiekta 
tiktai provincijose, laimint 
rinkimus ir sudarant socialis
tinę vyriausybę. Kanados par
lamento rinkimuose socialis
tų atstovų skaičius visada su
kasi apie 30. Daugelį rinkėjų, 
atrodo, atbaido socialistų už
sienio politika, kritikuojanti 
Atlanto sąjungos nugarkaulį 
sudarančias JA Valstybes, 
dažnais atvejais labai palan
ki Sovietų Sąjungai. Dabarti
nis liberalų partijos kritimas 
duoda vilties socialistams tap
ti pagrindine opozicija, jeigu 
būtų laimėta dalis lig šiol li
beralams skirtų balsų. Jiems 
laimėti reikia didesnio socia
listų partijos posūkio į dešinę, 
bent jau užsienio politikoje. 
Tokia naudinga kryžkele galė
tų tapti oficialus partijos pa
sisakymas už Kanados dalyva
vimą Atlanto sąjungoje. E. 
Broadbentas atsisako komen
tuoti tokį klausimą. Žurnalis
tams jis tik prasitarė, kad su
važiavime bus svarstomi visi 
užsienio politikos reikalai. 
Jis žada laikytis partijos pri
imtų nutarimų. Pasigirsta gan
dų, kad neoficialiuose užda
ruose pokalbiuose E. Broad
bentas yra pasisakęs už Kana
dos priklausymą Atlanto są
jungai.

Ateitininkų žinios
Vasario 16 iškilmėse ateitinin

kai dalyvavo su vėliava pamaldose 
Toronto Prisikėlimo šventovėje 
ir bendrame minėjime Anapilio 
salėje.

Jaunučių ir jaunių susirinki
mai — kovo 2, šeštadienį, Seselių 
namuose po Maironio mokyklos 
painokų.

Sveikiname moksleivę Zitą Gurk- 
lytę ir studentę Violetą Slivins- 
kaitę, laimėjusias II ir III vietą 
“Vilniaus” karalaitės rinkimuose.

Ateitininkų vakaronė ruošiama 
kovo 2, šeštadienį, Lietuvos kan
kinių par. salėje Anapilyje. Bus 
ir meninė programa, kuri prasidės 
7 v.v. Po to — šilta vakarienė. Bi
lietai — $7 asmeniui, $4 — mokslei
viams ir studentams. Jie gaunami 
pas dr. O. Gustainienę (445-4521) 
ir pas Vyt. Aušrotą (242-3648). Visi 
kviečiami dalyvauti. L.U.

Skautų veikla
• Vasario 16 buvo iškilmin

gai paminėta “Šatrijos” ir“Ramby- 
no” tuntų. Oficialią dalį pravedė 
ps. A. Kalinauskas, maldą sukal
bėjo kun. A. Simanavičius, LSB ir 
“Rambyno” tunto dvasios vadas. 
V.s. V. Skrinskui buvo įteiktas 
LSS Geležinio vilko ordinas. Jaun. 
skautų įžodį davė A. Geringas, V. 
Mockus ir P. Steponaitis. Skau
čių įžodį davė D. Barščiauskaitė, 
I. Barščiauskaitė, K. Barščiaus
kaitė, A. Kušneraitytė, A. Pau- 
lionytė, K. Sakutė. Pažangumo žy
meniu buvo apdovanoti P. Beke- 
ris, E. Ginčiauskas, J. Lelis, J. 
Pajaujis. Vyr. si. J. Melnykaitė 
davė skautininkių įžodį. Sveiki
name visus pakeltuosius ir apdo
vanotus. Sveikiname ps. V. Senku
vienę, davusią skautininkių įžo
dį Čikagoje. Po oficialiosios da
lies įvyko laužas ir vaišės. Dėko
jame ps. A. ir V. Senkams už salės 
papuošimą.

• Dėkojame Kanados lietuvių 
fondui už $100 auką “Skautų ai
dui”.

• Vasario 24, 3 v.p.p., Prisikėli
mo par. Parodų salėje šiaukiamas 
visuotinis Romuvos stovyklavie
tės susirinkimas. Dalyvavimas 
Toronto, Hamiltono ir Niagaros 
pusiasalio narių labai svarbus 
ir būtinas.

• Vienetai ruošiasi Kaziuko 
mugei, kuri įvyks kovo 3 d. Atida
rymas — 10 v. ryto. Kviečiame vi
sus atsilankyti ir papietauti tėvų 
komiteto valgykloje.

• “Baltijos” laivas džiaugiasi
Zitos Gurklytės II vietos laimėji
mu “Vilniaus” karalaitės rinki
muose. D. Barzdžiūtė

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

A.a. Antanui Klimui, buvusiam 
“Vyčio” valdybos nariui, išsisky
rus iš mūsų tarpo, jo šeimai ir 
artimiesiems reiškiame gilią už
uojautą.

Edvardas Stravinskas, “Vyčio” 
krepšinio vadovas, pakviestas 
vadovauti Kanados sporto apygar
dai.

Jonas Karpis, iškilus “Vyčio” 
ir Toronto mokyklų krepšinin
kas, mokosi Bostono universitete 
ir ten žaidžia krepšinį. Dėl vei
kiančių taisyklių šiais metais jis 
dar negalės žaisti oficialiose rung
tynėse. “Toronto Star” suminėjo 
bent 10-tį iškilių Kanados krep
šininkų, kurie bandė ar bando pri
tapti prie amerikietiško krepši
nio. Jų tarpe suminėtas ir J. Kar
pis. Tuo tarpu kanadiečiams, 
išskyrus L. Rautinšą, sunkiai ei
nasi pritapti naujose sąlygose. 
Kaip vienas iš krepšininkų pa
reiškė, amerikiečių pažiūros į 
krepšinį yra laimėti, nežiūrint 
kainos.

Vytiečių susirinkimas. Sausio 
pabaigoje įvykęs visuotinis, me
tinis susirinkimas sutraukė dau
giau dalyvių negu ankstyvesnieji. 
Sveikino raštu arba žodžiu: St. 
Jokūbaitis šaulių kuopos vardu, 
Pr. Berneckas ŠALFASS vardu, 
naujasis sporto apygardos vado
vas Ed. Stravinskas ir “Vyčio” 
garbės narys VI. Bakūnas. Susi
rinkimui pirmininkavo H. Ste- 
paitis, sekretoriavo St. Dargis.

Po įvairių pranešimų buvo ren
kama 37-toji klubo valdyba. Bu
vusiai valdybai sutikus, jos ka
dencija pratęsta dar vieneriems 
metams. Tokiu būdu dabartinę 
valdybą sudaro: pirm. Balys Sa
vickas, ižd. Margarita Zaleskie- 
nė, sekr. Antanas Supronas. Val
dybai talkina Pr. Berneckas, J. 
Balsys, V. Paulionis, R. Stirbys 
ir Ed. Stravinskas. Reviz. komi- 
sijon pakviesti J. Budrys ir J. Bal
sys.

Susirinkimas daug dėmesio sky
rė būsimai veiklai. Nutarta vėl 
pradėti nuo jauniausių sporti
ninkų ir vasaros darbus perkelti 
Wasagon. Tam reikalui pirmoje 
eilėje bus sudarytas šiam reika
lui specialus komitetas. Taip pat 
plačiai buvo nagrinėjamas klubo 
prisijungimas prie esamų insti
tucijų. Susirinkimas vienbalsiai 
pritarė sumanymui aplankyti na
muose besigydantį “Vyčio” gar
bės narį Jurgį Strazdą, kuris rė
mė sporto klubą moraliai ir ma
terialiai nuo pat įsteigimo die
nos. Susirinkimas baigtas Tautos 
himnu. A.S.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

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

10 % už 2 m. term. Indėlius E 
10'/2% už 3 m. term, indėlius E 
10 % už pensijų planą
9'/2% už namų planą
8 %už specialią taup. s-tą = 
7’/2% už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.) -

PARAMA
I M A : 

už asmenines 
paskolas nuo............11 'h°/o
už nekilnojamo turto pa

skolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

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

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ........101/2%
(variable rate)

AKTYVAI virš 42 milijonųjiolenų
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 75% įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio menesiais 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
Daiva T. Dalinda, b.a.

MEAT 
MARKET

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo Įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

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

1566 Bloor Street West Tel. 537-3431
Toronto, Ontario M6P 1A4 Namų

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

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

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

P. ir T. SERVICE CENTRE GARAŽAS 
(2537 Wharton Glen Ave., Mississauga, L4X 2A8, 

tel. 279-4371) '
Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn prie 

pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton Way.
Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. 

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

TIM’S AUTO BODY ltd.
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei 
dažymas (bakeoven) ir visi mechaniniai taisymai. 
Parduodu vartotus automobilius.
24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas st.w.)
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451. 533-8452

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

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

(416) 545-6556 Hamiltone,
Toronteirapylinkėse prašome skambinti “collect
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Anapilio žinios

— Vasario 16-ji atšvęsta vasario 
17, sekmadienį, 11 v.r. Mišiomis, 
dalyvaujant kat. motery ir jūros 
šaulių vėliavoms. Maironio mo
kyklos mokiniams.

— Wasagoje Vasario 16 pamal
das praėjusį sekmadienį laikė 
kun. K. Kaknevičius.

— Tikinčiosios Lietuvos diena 
Anapilio šventovėje — vasario 24, 
sekmadienį. Speciali rinkliava — 
religinei Lietuvos šalpai.

— Jauny talentų vakaras — va
sario 24, sekmadienį, 4 v.p.p. Ana
pilio salėje.

— Parapijos tarybos administra
cinės ir parengimų sekcijos pir
mininku išrinktas J. Karasiejus, 
sekr. Pr. Linkevičius.

— A. a. Kotryna-Marija Buzūnie- 
nė, 82 m. amžiaus, palaidota va
sario 13 d.

— Slidinėjimo iškyla — kovo 2, 
šeštadienį. Registruotis pas J. 
Ažubalį 766-7040 arba pas Gar- 
baliauskus 277-3351.

— Ateitininkų vakaronė — kovo 
2, šeštadienį, 7 v.v., Lietuvos kan
kinių par. salėje.

— Sutvirtinimo pamokos prasi
dės kovo 10 d. po 11 v. r. Mišių kle
bonijoje.

— Iš a. a. Antano Račkausko pa
likimo Šv. Jono lietuvių kapinėms 
gauta $2000.

— Religinei Lietuvos šalpai au
kojo $100: Anapilio moterų būre
lis, A. A. Erštikaičiai; $30: V. L. 
Morkūnas. Vietoj gėlių a.a. Anta
no Klimo laidotuvių proga paauko
jo parapijai $60 velionies sesuo 
Stasė Pautienienė, a.a. Eleonoros 
Jurėnienės laidotuvių proga — J. 
Jurėnas — $100. Paaukojo parapi
jai $100: dr. A. Pacevičius, E. Alek
sienė, J. V. Šimkai, A. M. Elijošiai; 
$50: p.p. Juškevičiai; $30: J. Ke- 
leris.

— Mišios vasario 24, sekmadie
nį, 10 v.r. už a.a. Vincų Paužą, 11 v. 
r. — už Tikinčiąją Lietuvą ir a.a. 
Jurgį Demikį.

Lietuvių namų žinios
— LN vyrų būrelio naujai išrink

ta valdyba pasiskirstė pareigo
mis: pirm. V. Šimkus, vicepirm. 
kultūrinei veiklai V. Kulnys, vice
pirm. visuomeninei veiklai H. 
Chvedukas, sekr. Br. Stundžia, 
ižd. A. Borchertas, ūkvedys A. 
Bričkus, narys L. Girinis-Norvai- 
ša. Revizijos komisija: V. Petrai
tis, K. Daunys, D. Renkauskas. 
Kovo 16 d. rengiamas būrelio va
karas Gedimino pilies menėje. 
Vietų skaičius ribotas, todėl no
rintieji dalyvauti prašomi ne
delsiant užsisakyti bilietus pas 
būrelio valdybos narius.

— LN poilsio stovykla bus Tėvų 
pranciškonų stovyklavietėje Wa
sagoje rugpjūčio 10-18 d.d. Sto
vykloje veiks virtuvė. Registra
cija ir informacija pas V. Kulnį 
(tel. 769-1266).

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.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Vasario 16 pamaldose vasa

rio 17 d., 10.15 v.r., giedojo “Vo
lungės” choras, dalyvavo su vėlia
vomis skautai ir šeštadieninės 
mokyklos mokiniai, 11.30 v. pamal
dose, giedant parapijos chorui ir 
sol. V. Verikaičiui, dalyvavo sa- 
vanoriai-kūrėjai, šauliai, kat. mo
terys ir ateitininkai. Pamokslus 
sakė kun. dr. F. Jucevičius. Po 
Mišių buvo nešamos gėlės prie 
paminklinės lentos. Pamaldos 
baigtos Tautos himnu.

— Gavėnia prasideda šį trečia
dienį su Pelenų diena.

— Tikinčiosios Lietuvos diena. 
Kaziuko mugė ir rinkliava Reli
ginei Lietuvos šalpai bus kovo 
3, sekmadienį.

— Paskaitą “Kas yra menas? Me
no ryšys su religija” skaitys kun. 
dr. F. Jucevičius vasario 26 d. 
7.30 v.v. Parodų salėje.

— Maldininkų kelionė į Liurdą 
ir Fatimą — nuo birželio 30 d. iki 
liepos 13 d. Registruotis ir $250 
depozitą įmokėti parapijos raš
tinėje iki kovo mėnesio galo. Vi
sų važiuojančių susirinkimas, ku
riame bus galima išsiaiškinti vi
sas detales, bus balandžio 22 d., 
7.30 v.v., Parodų salėje.

— Parapijai aukojo: a.a. Anta
nas Masys testamentu Mišioms 
$5,000, a.a. Vaclovo Bartusevi
čiaus šeima ir giminės $150, a.a. 
Alfonso Kružinausko krikšto duk
ra Irena Skrupskaitė-Gruber $140, 
I. Stasiulienė su šeima $100, a.a. 
Juozo Atkočiūno šeima $100; klie
rikų fondui — KLK moterų dr-jos 
Prisikėlimo par. skyrius $100, P. 
M. Krilavičiai $100.

— Mišios vasario 24, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už Rukšlelių šeimos 
mirusius, 9.30 v.r. — už a.a. Jurgį 
Kuprėną, 10.15 v.r. — už a.a. Ge
diminą Kazlauską ir Vaclovą Bar
tusevičių, 11.30 v.r. — už parapi
ją, 7 v.v. — už a.a. Aleksandrą 
Dambrauskienę.

KLK moterų draugijos Lie
tuvos kankinių par. skyriaus 
narių susirinkimas — kovo 3, 
sekmadienį, po 11 v.r. pamal
dų Parodų salėje. Kun. K. Kak
nevičius kalbės apie žymią
sias krikščionių vietas Romo
je, paįvairindamas nuotrauko
mis. Taip pat bus svarstomi 
ateities veiklos darbai. Val
dyba kviečia visas nares su šei
momis ir viešnias dalyvauti.

_____________________________ ■ 
KURKIME TIK LIETUVIŠKAS 
ŠEIMAS! Piršlys “Vytenis” jums 
padės susirasti gyvenimo draugą- 
gę visuose pasaulio kontinentuose. 
Pridėkite adresą su slapyvardžiu 
arba pavardę, trumpą gyvenimo ap
rašymą, amžių ir ko pageidaujate. 
Laiškus rašykite betkuria kalba 
“Vytenis” laiškus sukeičia. Susira
šinėjimo išlaidoms padengti pri- 
siųskite auką. Adresas: “Vytenis”, 
Box 4861, Melbourne 3001, Aust
ralia.

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

Lietuvos Diplomatinės Tarnybos tęstinumą, Australijoje susigrąžino jau atimtą Pabaltijo kraštų okupacijos 
nepripažinimą, vėl Amerikoje išsaugojo Valstybės departamento žemėlapiuose ketinamą išimtį pastabą, 
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

Tikinčiosios Lietuvos diena 
visose lietuvių katalikų šven
tovėse Kanadoje bus minima 
kovo 3, sekmadienį. Tą dieną 
maldos skiriamos už tikėjimo 
laisvę, už persekiojamus tikin
čiuosius ir daromos rinklia
vos religinei šalpai, teikian
čiai pagalbą Lietuvos tinkin
tiesiem. Toje maldos dienoje 
dalyvauti yra pakviesti Kana
dos vyskupai su jų parapijo
mis bei organizacijomis.

Metinis VI. Pūtvio šaulių 
kuopos narių susirinkimas — 
kovo 3, sekmadienį, 3 v.p.p., 
Toronto Lietuvių namuose, III 
aukšte, buv. pensininkų klubo 
patalpose. Visi kuopos nariai 
ir prijaučiantieji šauliams 
kviečiami dalyvauti. Po susi
rinkimo bus vaišės — kava ir 
skanėstai. Valdyba

Papildymas. “TŽ” 7 nr. 2 psl., 
po nuotrauka pažymėta — 
“Baltijos” kuopos šaulių ir kū- 
rėjų-savanorių atstovai; turi 
būti — ir VI. Pūtvio kuopos 
šaulių atstovai.

Estijos nepriklausomybės 
šventės iškilmė — vasario 24, 
sekmadienį, 3 v.p.p., Toronto 
universiteto salėje Convoca
tion Hall. Joje dalyvaus ir Lie
tuvos bei lietuvių atstovai.

Siuvėjas Edvardas Kundro
tas yra išvykęs atostogų. Jo 
siuvykla bus uždaryta iki kovo 
15 d.

Kanados užsienio reikalų 
ministeris J. Clarkas š. m. ba
landžio mėnesį rengiasi vykti 
Maskvon diplomatiniams pasi
tarimams. Lietuvių teisėms 
ginti komitetas Kanadoje yra 
paruošęs atitinkamą laišką, 
prašantį ministerio pagalbos 
sovietų kalinamiems lietu
viams. Laiško tekstas yra pla
čiai paskleistas, prašant tau
tiečius jį pasirašyti ir savo 
vardu išsiųsti (be pašto ženk
lo) minėtam ministeriui Ota
voje. Jo adresas: The Hon. Joe 
Clark, Secretary of State for 
External Affairs, Lester B. 
Pearson Building, 125 Sussex 
Drive, Ottawa, Ont. KIA 0G2.

PRANEŠIMAS
TORONTO LIETUVIU PENSININKŲ KLUBO 

(Toronto Lithuanian Senior Citizens, Inc.) 
NARIŲ SUSIRINKIMAS ŠAUKIAMAS 

‘ 1985 m. kovo 26, antradienį, 1 v.p.p., 
“Vilnius Manor” pensininkų namuose, didžiojoje 
salėje, III aukšte, 1700 Bloor St. W., Toronto, Ont. 
Dalyvaujančių registracija - nuo 12 v.

DARBOTVARKĖ:
1. Prezidiumo sudarymas-rinkimas: a. susirinkimo pirmininko

VICEROY 1985

PRIEŠSEZONINIS
IŠPARDAVIMAS!

UŽSAKYKITE DABAR!
Gauste NEMOKAMĄ pasakišką 
/priedą-pilną, dailų vidaus 

įrengimą vertės iki $2000

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

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

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

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

ir sekretoriaus, b. balsų skaičiavimo komisijos
2. Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas ir priėmimas
3. Valdybos pranešimai: 1. pirmininko, b. iždininko, c. sekre

torės, d. advokato, e. revizijos komisijos, f. revizoriaus 
(auditoriaus)

4. Auditoriaus tvirtinimas 1985-1986 metams
5. Diskusijos dėl pranešimų
6. Apyskaitų tvirtinimas
7. Rinkimai šešių narių (valdybą (nominacijų komisijos pirm.

J. Keleris, tel. 621-3591)
8. Klausimai bei siūlymai
9. Susirinkimo uždarymas

10. Kavutė
Nesusirinkus kvorumui nustatytu laiku, susirinkimas įvyks po 

pusės valandos, kuris bus teisėtas, nežiūrint dalyvaujančių 
narių skaičiaus.

Nariai, norintys susipažinti su apyskaitomis, gali jas gauti 
“Vilnius Manor” patalpose antradieniais nuo 1 v.p.p. iki 5 v.p.p.

Valdyba

Juozas (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja 
lietuvių kalba 

Nemokamas namų 
įvertinimas

Kingswoy Real Estate Ltd. Realtor
1614 Bloor Street West 

(priešais Toronto Lietuvių namus) 

Telefonas 535-2331, namų 532-5893

WORLD"
MASKELL INSURANCE
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 •

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.

EAC E MAS
All Seasons Travel, B.D

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

Telefonu iš Lietuvos gauta 
žinia, kad š. m. vasario 9 d. 
Druskininkuose mirė a.a. Lili
ja Kaplūnienė, torontiškio Fe
likso Timuko sesuo.

Telefonu gauta žinia, kad 
okupuotoje Lietuvoje sovieti
nio teismo nubaustas trejų 
metų lagerio bausme kun. Jo- 
nas-Kastytis Matulionis. Jis 
yra baigęs slaptąją kunigų se
minariją ir dėl to sovietinė 
valdžia jo kaip tokio nepripa
žįsta.

A.a. Irena Paulionytė-Klio- 
rikaitienė, buvusi torontietė, 
vasario 10 d. žuvo automobilio 
nelaimėje Los Angeles mieste 
Kalifornijoje. Jos brolis Vin
cas dalyvavo laidotuvėse.

The Lakeshore
Užsakydami dabar sutaupysite 
tūkstančius dolerių ir tuoj pat gau
site projektus, kurie padės jums 
planuoti naują namą. Tai riboto 
laiko pasiūlymas.

Naujame 1985 metų “Viceroy” na
mų leidinyje yra 90 spalvotų pus
lapių su patraukliais modeliais na
mų — modernių, tradicinių ir pro
vincinių. įsigykite juos arba už-
sakykite dar šiandieną!

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.

i/icervy
r Gražiausi namai 

iš visų...
Paskambinkite arba 

aplankykite mus šian
dieną - gausite daugiau 

informacijų

CITY !

I Please send me the new90-page Viceroy
[ Catalogue. I enclose $6.00
j NAME
I
! ADORE* APT

Į zip 
i CODĘ PHONE
Į LOCATION 
l OF LOT

Pardavėja — Kristina Imbrasaite-Shaw
R. R. 3, Bancroft, Ont. KOL 1C0 Tel. (613)339-2388

AJ? GOMES
Real Estate& Insurance Ltd.

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

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)

'Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda'9

Gerry Lougheed 
Funerol Home

252 Regent Street South 
Sudbury, Ontario P3C 4C8 

Telefonas: (705) 673-9595

Visais kelionių 

reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

fe/. 533-3531
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

PERKATE AR PARDUODATE NAMUS?
SKAMBINKITE A
BIRUTEI GRIGAITYTE1-SPUDIENEI

BOSLEY ,„,.„„2...
■■■■■i Toronto, Ont. M4P 2E4

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

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B.Sc., LL.B

2 Jane St., Suite 303

Toronto, Ontario M6S 4W3 

Bloor ir Jane gatvių kampas

Telefonai:
įstaigos (416)762-7393 

namų 233-0303

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,

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

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

D R E S H E R 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)822-8480

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
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Lietuvos nepriklausomybės diena
Ontario vyriausybė paskelbė Lietuvos nepriklausomybės dieną
• Lietuvos vėliava prie Toronto rotušės • Didžioji spauda apie

sovietinius karo nusikaltėlius
Kitataučiai su lietuviais

Vasario 16 metinės Toron
te buvo minimos tris dienas. 
Vasario 15, penktadienį, KLB 
krašto valdyba, talkinama apy
linkės valdybos, suruošė pri
ėmimą kitataučiams svečiams 
Prisikėlimo salėje. KLB pirm, 
adv. A. Pacevičius pasveikino 
susirinkusius, priminė iško
votą ir prarastą Lietuvos ne
priklausomybę. Vakaro prane
šėja KLB visuomeninių reika
lų komisijos pirm. adv. J. Ku- 
raitė-Lasienė pirmiausia su
minėjo dalyvaujančius diplo
matinius pareigūnus: JAV kon
sulus — p. Ward ir p. Tremb
lay su žmonomis, Latvijos kon
sulą dr. E. Upenieks, Lietu
vos — dr. J. Žmuidziną su p. 
Žmuidziniene. Po to ji išvar
dino federacinės, provincinės 
ir savivaldybinės valdžios at
stovus, perskaitė Kanados fi
nansų min. M. Wilsono sveiki
nimo laišką.

Ontario vyriausybės atstovas 
parlamento narys Y. Shymko 
perskaitė savo valdžios raštą, 
skelbiantį vasario 16 Lietuvos 
nepriklausomybės diena. Raš
tas pasirašytas naujojo Onta
rio provincijos premjero F. Mi
lerio. Tai naujas dalykas šioje 
provincijoje. Jis buvo pasiūly
tas Ontario parlamentui 1984 
m. lapkričio mėnesį Y. Shymko 
iniciatyva ir priimtas su visų 
partijų pritarimu po pusantros 
valandos debatų. Jis liečia vi
sas pavergtas tautas. Toks raš
tas — proklamacija bus skel
biama kasmet

Be Y. Shymko, žodžiu sveiki
no Toronto miesto tarybos var
du W. Boytchuk, raštu — Onta
rio daugiakultūrės tarybos 
pirm. dr. Mavis (jai atstovavo 
estė V. Andre).

Priėmime dalyvavo, šalia ka
nadiečių pareigūnų, šių tauty
bių atstovai — estų, latvių, 
lenkų, gudų, ukrainiečių, veng
rų. Jų tarpe buvo ir keletas 
etninės spaudos atstovų.

Gyvą lietuviškų dainų pro
gramą atliko Toronto “Ginta
ro” dainos vienetas, vadovau
jamas Giedrės Paulionienės, 
talkinamas sol. Rimo Paulio- 
nio, instrumentalistų ir akom
panuojamas Jono Govėdo. Tai 
buvo rūpestingai paruošta ir 
kitataučiams tinkamai perduo
ta programa.

Atskirai pažymėtinas lat
vių savaitraščio “Latvija-Ame- 
rika” redaktoriaus A. Kund
rats dalyvavimas. Jis atvyko 
su naujausiu savaitraščio nu
meriu, skirtu Vasario 16-jai. 
Pirmame puslapyje įdėta Lais
vės statulos nuotrauka iš Lie
tuvos nepriklausomybės laikų 
ir ilgas straipsnis “Lietuvas 
diena”, parašytas A. Vilks, gy
venančio Ročesteryje ir gerai 
susipažinusio su Lietuvos rei
kalais. Latvių redaktorius pa
reiškė, kad Vasario 16 proga 
ant latvių veiklos centrų To
ronte plevėsuoja Lietuvos vė
liava. Esą taip turėtų daryti 
ir estai su lietuviais Baltijos 
valstybių nepriklausomybės 
švenčių dienomis.

Iš lietuvių priėmime daly
vavo įvairių oganizacijų bei 
visuomenės darbuotojai, pa
kviesti rengėjų ir prisidėję 
lėšomis prie renginio išlaidų.

Vėliavos pakėlimas
Vasario 16, šeštadienį, 

Maironio mokyklos klasėse bu
vo kalbama Lietuvos laisvės 
tema. Vėliau dalis jos moki
nių atliko programą Vasario 
16 minėjime pensininkų na
muose “Vilnius Manor”, o vy
resniųjų skyrių mokiniai da
lyvavo Lietuvos vėliavos pakė
lime Toronto miesto rotušės 
aikštėje. 12 v. susirinkus arti 
200 tautiečių, iškilmę pradėjo 
KLB Toronto apylinkės pirm. 
A. Vaičiūnas momentui pritai
kytu žodžiu. Po jo kalbėjo On
tario parlamento atstovas T. 
Ruprecht. Giedant Lietuvos 
himną, vėliava pakilo ant 
aukšto stiebo ir plevėsavo iki 
vasario 21 d.

Pamaldos
Vasario 17, sekmadienį, vi

sose lietuvių šventovėse vyko 
pamaldos. Daugiausia dalyvių 
buvo Prisikėlimo šventovėje. 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventei buvo skirtos net dve
jos Mišios, kuriose dauguma 
organizacijų dalyvavo su savo 
vėliavomis. Gausūs dalyviai 
klausėsi kun. dr. F. Jucevi
čiaus pamokslo. Lietuvos kan

kinių šventovėje pamaldas 
laikė kun. J. Staškus ir kun. 
dr. J. Gutauskas, pamokslą 
Lietuvos laisvinimo tema pa
sakė kun. J. Staškus. Su vėlia
vomis dalyvavo kat. moterys ir 
jūros šauliai, aukų nešime da
lyvavo Maironio mokyklos mo
kiniai. Evangelikų šventovėje 
pamaldas laikė ir atitinkamą 
pamokslą pasakė kun. P. Dilys. 
Visose šventovėse buvo gieda
mas Lietuvos himnas ir prie 
įėjimo renkamos aukos Tautos 
fondui bei Lietuvių Bendruo
menei.

Po pamaldų, 1.30 v.p.p., ra
dijo programa “Tėvynės prisi
minimai” transliavo specialią 
programą, vadovaujamą V. 
Laurinavičienės.

Bendroji iškilmė
Į pagrindinį Vasario 16 mi

nėjimą Anapilio salėje 4 v.p.p. 
susirinko labai gausi audito
rija. Išsirikiavus scenoje “Vo
lungės” chorui, salėn įžygiavo 
vėliavos — Kanados, Lietuvos, 
ir įvairių organizacijų. Sugie
dojus Kanados ir Lietuvos him
nus, invokaciją anglų ir lietu
vių kalbomis atliko kun. J. 
Staškus.

Įžanginį žodį tarė KLB To
ronto apylinkės pirm. A. Vai
čiūnas anglų ir lietuvių kal
bomis, primindamas kovotojų 
nuopelnus ir pakviesdamas pa
gerbti iškilmėje dalyvaujan
čius kūrėjus-savanorius (jiems 
buvo prisegtos gėlės).

Specialaus dėmesio susilau
kė jaunimas ir kultūros dar
buotojai. KLB kultūros komisi
jos vardu D. Viskontienė įtei
kė $200 premiją Rūtai Girdaus- 
kaitei už jos lietuvišką veik
lą ir “Jaunimo žiburių” reda
gavimą, o solistui ir chorve
džiui V. Verikaičiui ji įteikė 
$500 kultūrininko-visuomeni- 
ninko premiją iš Aug. Daukan
to palikimo. Kun. P. Ažubalio 
stipendijų fondo pirm. dr. A. 
Kazlauskienė įteikė stipendi
jas — Algiui Slapšiui $700, Gin
tautui Sendžikui — $500.

Ilgamečiam Tautos fondo 
darbuotojui Antanui Firavi- 
čiui KLB Toronto apylinkės 
valdybos pirm. A. Vaičiūnas 
įteikė įgraviruotą padėkos 
plokštę, primenančią dide
lius jo nuopelnus telkiant 
lėšas Lietuvos laisvinimui. 
A. Firavičius, dėl nesveika
tos pasitraukęs iš eitų parei
gų, labai jautriu žodžiu padė
kojo už jo darbo įvertinimą.

Visiems apdovanotiems 
“Vilniaus” karalaitė Indrė 
Čuplinskaitė prisegė po gėlę.

Generalinis Lietuvos konsu
las dr. J. Žmuidzinas diplo
matinės tarnybos vardu padė
kojo dalyvaujantiems sve
čiams kitataučiams ir skatino 
tautiečius gyventi Lietuvos 
laisvės viltimi, primindamas 
Napoleono žodžius: “Nežadin
kite Kinijos, nes kai ji pabus, 
sudrebins pasaulį”. Tasai dre
bėjimas esą jau dabar jaučia
mas.

Pagrindinę kalbą pasakė 
Trento universiteto prof. Ro
mas Vaštokas (bus išspausdin
ta “TŽ”). Jis kėlė naują mintį 
ryšium su pradėtu Kanado
je karo nusikaltėlių jieškoji- 
mu. Pasak jo, Niurnbergo teis
mas nebaigė savo paskirties — 
didieji karo nusikaltėliai, 
kaip Molotovas ir kiti, tebėra 
nenubausti. Ta mintimi susi
domėjo ir didžioji spauda. Se
kančią dieną dienraštis “The 
Globe a. Mail” išspausdino 
platoką informaciją apie prof. 
R. Vaštoko paskaitą.

KLB pirm. A. Pacevičius, 
priminęs šventės prasmę, per
skaitė Ontario vyriausybės 
raštą, skelbiantį vasario 16 
Lietuvos nepriklausomybės 
diena. To rašto iniciatorius 
parlamento atstovas Y. Shym
ko, supažindindamas klausy
tojus su kalbėsiančiu Ontario 
vyriausybės ministeriu D. 
Timbrelliu, pasisakė prieš pa
stangas suniekinti R. Europos 
ateivius, jieškant jų eilėse ka
ro nusikaltėlių bei remiantis 
sovietinių karo nusikaltėlių 
pateikiamais dokumentais. 
Vienas didžiųjų karo nusikal
tėlių esąs A. Gromyka, kurį 
turėtų teisti tarptautinis tri
bunolas.

Pareigūnai ir sveikintojai
Ontario vyriausybės min. 

D. Timbrellis savo kalboje pa
brėžė lietuvių tautos pastan
gas atlaikyti sovietinę prie-

♦ KAZIUKO MUGĖ «
Prisikėlimo salėse kovo 3, sekmadienį

*

» Skautiškos veiklos paroda
« Tėvų komiteto veilcųvykkv
® Draugovių paviljonai

Proga s lj s įtikti visiems su visais

Pradžia — 9,30 valandą ryto Rengia ir kviečia
Toronto “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai

Š. m. kovo 1 O, sekmadieni, 2.30 valandą po pietų, 
Toronto Lietuvių namuose rengiamas

SIMPOZIUMAS
Tema: Keturiasdešimt metų išeivijos veiklos 

apžvalga ir vertinimas”
Bus gvildenama (1944 m.—1984 m.) visuomeninė, mokslinė ir politinė veikla

Pranešimus padarys bei simpoziumo diskusijose dalyvaus: L. Balsys, L.
Beržinytė, J. Danys, D. Juozapavičiūtė, dr. A. Klimas, A. Rinkūnas

Moderatorius — prof. R. Vaštokas
Po pranešimų ir diskusijų bus atsakoma į klausimus. (ėjimas - laisva auka.
Visi maloniai kviečiami dalyvauti Rengia Lietuvių namų kultūrinė komisija

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO 
KOOPERATYVAS PRANEŠA,

KAD METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS ĮVYKS 
š.m. KOVO 10, SEKMADIENĮ, 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

vasario 24, 
sekmadieni, 4 v.p.p.,

Programoje - per 20 [vairių meno šakų talentų 
Įėjimas — laisva auka

Rengia ir visus dalyvauti kviečia -
Anapilio fortepijono vajaus komitetas

ft

MONTREAL
Šalpos komisija ruošia cepeli

nų pietus vasario 24 d., 12 v., AV 
par. salėje. Pelnas ir aukos — Su
valkų trikampio lietuviams šelpti.

Metinis “Rūtos” klubo susirinki
mas įvyko vasario 6 d. Seselių 
namuose. Iš 155 pilnateisių klu
bo narių atsilankė trečdalis. Vie
nos minutės susikaupimu buvo pa
gerbti per paskutinius metus 
dešimt mirusių narių. Iš klubo 
pirm. K. Toliušio ir ižd. J. Jurėno 
pranešimų paaiškėjo, kad klubas 
laikosi gana stipriai. Metų laiko
tarpyje iždas padidėjo $3750. Bu
vo pasisakyta einamaisiais reika
lais. Pabaigoje vyko dalies klubo 
valdybos rinkimai. Penkerius me
tus pirmininkavęs K. Toliušis ir 
ižd. J. Jurėnas baigė savo kaden
ciją, K. Toliušis nebesutiko kandi
datuoti į valdybą. Iš keturių pa
siūlytų kandidatų išrinkti J. Jurė
nas ir Br. Staškevičius. Po susi
rinkimo valdyba pasiskirstė pa
reigomis: pirm. Br. Staškevičius, 
I vicepirm. P. Juškevičienė, II 
vicepirm. seselė M. Palmira, ižd. 
J. Jurėnas, sekr. Alb. Baršauskas 
ir kooptuota valdybos narė E. Ur
bonaitė.

Daugelis inontrealiečių ilgesnį 
laiką serga namuose arba ligoni
nėse: J. Adomaitis, V. Kačergius, 
St. Morkūnas ir kiti.

Algis ir Roma Lapinai susilaukė 
antros dukrelės — Kristinos. Nau
jagime džiaugiasi seneliai ir dide
lis būrys giminių.

LK Mindaugo šaulių kuopos val
dybos narys V. Sušinskas sklan
džiai pravedė supažindinimą su 
dviem šaulių išleistom knygom

vasario 10 d. AV par. salėje. Dr. 
P. Lukoševičius ilgesniu žodžiu 
aptarė Lietuvos šaulių sąjungos 
tremtyje Vilniaus rinktinės iš
leistą metraštį, apimantį 30 Ka
nados šaulių veiklos metų. Tai 
esąs puikiai dokumentuotas veika
las, papuoštas daugeliu nuotrau
kų. Jo red. J. Šiaučiulis, “Vil
niaus" rinktinės pirmininkas, 
trumpai nusakė atsiradusius sun
kumus, renkant medžiagą ir re
daguojant leidinį. Kartu išreiš
kė padėką savo artimiesiems 
bendradarbiams ir visiems talki
ninkams. Kuopos pirm. Aug. Mylė 
kalbėjo apie Algirdo Gustaičio 
“Tikrąją Lietuvą”, išleistą Lietu
vos šaulių sąjungos tremtyje cent
ro valdybos. Šioje knygoje esą la
bai įdomių autoriaus samprota
vimų apie ateities Lietuvos sie
nas ir daug istorinių Lietuvos 
žemėlapių. Pabaigoje visi buvo 
pavaišinti kava ir užkandžiais. 
Kai kurie dalyviai įsigijo naujus 
leidinius.

A.a. Sofija Juzilaitienė, 78 m. 
amžiaus, mirė vasario 6 d. Palai
dota vasario 8 d. Mount Royal kapi
nėse. Liūdi vyras ir du sūnūs su 
šeimomis.

A.a. Julijos Jukonienės atmini
mui aukojo Kanados lietuvių fon
dui $25: R. R. Lapinas; $20: N. J. 
Kibirkštis, B. Niedvaras, I. A. Kli- 
čius; $10: Aid. Morkūnas, S. V. Pie- 
čaitis, Ant. Petraitytė, R. J. Pie- 
čaitis, S. J. Naruševičius, R. L. Ur
bonas, R. Staškevičius, Br. Staške
vičius, M. Jonelis: $5: M. B. Kaspe
ravičius. KL fondas dėkoja visiems 
aukojusiems. B. S.

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

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C.l. B.

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

L 'IflAfĮ MONTREALIO lietuvių 
11 Aw ! KREDITO UNIJA______

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

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

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

1 metų ...................... 9.50% ~ turto,
180-364 d.................. 9 % S asmenines ir
120-179d................ 8.75% ; prekybines.

30-119d................8.25% = Paskolos
Trumpalaikius indėlius X mirties

už $20,000 ar daugiau S atveju
Taupomosios sąskaitos: draudžiamos

specialios.................. 6.75% E iki $10,000
su draudimu............. 6.50%
kasdieninis % .......... 6.50%

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

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS

spaudą, priminė ryžtinguosius 
kunigus — A. Svarinską ir S. 
Tamkevičių. Jieškant taikos, 
reikia jieškoti ir laisvės, nes 
be jos taika neįmanoma. Ska
tino lietuvius aktyviai daly
vauti politiniame Kanados gy
venime.

Nuoširdžias bei drąsinan
čias kalbas pasakė Estijos kon
sulas I. Heinsoo ir Kanados 
Latvių Federacijos pirm. T. 
Kronbergs. Federacinei val
džiai atstovavo parlamento 
narys J. Oostrom iš Willow
dale, Ont. Mississaugos miesto 
burmistre, pasveikinusi susi
rinkusius, įteikė Kanados žmo
gaus teisių deklaraciją ir pra
šė ją iškabinti Anapilio salė
je. Deklaraciją priėmė KLB 
pirm. A. Pacevičius. Atsidėko
jant burmistrei H. McCallion 
buvo įteikta Lietuvos vėliava, 
kuri turėtų plevėsuoti prie 
miesto rotušės Vasario 16 šven
čių progomis.

Rezoliucijas perskaitė iš
kilmės pranešėja Ramūnė Sa- 
kalaitė-Jonaitienė. Plojimu 
pritarus, jos bus pasiųstos Ka
nados min. pirmininkui.

Meninė dalis
Meninę dalį šauniai atliko 

“Atžalyno” šokėjų grupė, va
dovaujama Lilijos Pacevičie- 
nės bei Silvijos Saplienės, ir 
“Volungės” choras, vadovauja-

Š. m. kovo 2, šeštadienį,
Lietuvos kankinių šventovės salėje, 
Anapilyje, įvyks

VAKARONE
[domi meninė programa.
Vakarienė su vynu.

Pradžia — 7 v. v.
Kaina — $7.00, studentams ir 
moksleiviams — $4.00 
Vakaronę rengia ir visus 
atsilankyti maloniai kviečia-

Toronto ateitininkai

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

kovo 2, šeštadienį, 
nuo 7.30 v.r. iki 6.30 v.v.

Išvykstama nuo Toronto 
Lietuvių namų. Kaina 

asmeniui — $26 (sumokėti 
prieš kelionę).

Registruotis iki vasario 24 d. pas Joną Ažubalį tel. 766-7040 
arba pas Liną bei Kristiną Garbaliauskus tel. 277-3351. 
Iškylą rengia ir jaunimą dalyvauti kviečia —

Lietuvos kankinių parapijos jaunimo sekcija
oooocoooooooccoocooocooocooocecoocoooooocoooo^

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.

Slidinėjimo iškyla autobusu 
į Mount St. Louis-Moonstone 

Ski Resort

mas D. Viskontienės, akom
panuojamas J- Govėdo. “Vo
lungės” dainos buvo mūsų au
ditorijai naujos, gražiai at
liktos ir tinkamai parinktos. 
Išnešus vėliavas, iškilmė, tru
kusi apie tris valandas, buvo 
baigta. Pabaigai, atrodo, būtų 
geriau tikęs Lietuvos himnas, 
kuris buvo sugiedotas progra
mos pradžioje.

Iškilmės programą paruošė 
apylinkės valdyba ir jos suda

ryta komisija, pirmininkauja
ma dr. E. Birgiolo. Scena buvo 
papuošta dail. Snaigės Šilei
kienės originaliomis lietuviš
kų raštų vertikalinėmis juosto
mis, išdėstytomis pagal Lietu
vos vėliavos spalvas. B.

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

CANDLELIGHT 
CATERERS

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

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.


