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Kai kaltininkai kaltina
Pastaruoju metu suintensyvėjo praėjusio karo kal

tininkų pajieškos. Nors praėjo keturi dešimtmečiai nuo 
karo pabaigos, tačiau karo meto žaizdos tebėra toli gražu 
neužgijusios. Joms užgyti neleidžia tam tikros jėgos, vei
kiančios pasauliniu mastu. Nevyniojant dalykų į vatų, 
galima pasakyti, kad tas jėgas sudaro žydų tautos grupės, 
turinčios didelę įtakų finansinėje ir komunikacinėje 
srityje ypač Šiaurės Amerikoje. Jos nuteikia ir politi
nes sferas, ir visuomenę savo užmojams. JAV-se buvo su
daryta speciali įstaiga karo nusikaltėliams jieškoti, tar
dyti, rinkti apie juos medžiagų, šaukti teisminėn atsa
komybėn, nupilietinti ir pagaliau ištremti. Žydų organi
zacijų spaudžiama, Kanados vyriausybė sudarė panašių 
komisijų, vadovaujamų teisėjo Dechenes, kurio paskir
tis — telkti dokumentinę medžiagų apie jai pateiktus 
įtariamus asmenis ir kaltumo atveju vienaip ar kitaip 
traukti teisminėn atsakomybėn. Sov. Sųjungos amba
sada Kanadoje yra sudariusi bene 37 asmenų sųrašų ir 
jį pateikusi Kanados vyriausybei. Turimomis žiniomis, 
jame vyrauja ukrainiečiai bei kitos tautybės; lietuvių kol 
kas jame nėra. JAV-bių OSI turimuose sųrašuose yra 
bene keturiolika lietuvių, kaltinamų karo nusikaltimais. 
Vienas kitas jų yra pralaimėję bylas ir žvelgia į klaikių 
ateitį.

VISA TAI kelia rūpestį, nes karo kaltininkų jieš- 
kojimo priedangoje pradėtas visas lietuvių, lat
vių, estų, ukrainiečių ir kitų tautybių puolimas, 
kurį labai remia ir skatina Sov. Sųjunga. Iki šiol jai iš

eivija buvo beveik nepasiekiama, išskyrus testamenti
nius jos palikimus, bet dabar atsivėrė naujos galimybės 
suniekinti išeivius, suplakti juos su naciais, padaryti 
juos kolaborantais bei karo nusikaltėliais. Tai rodo ir 
padidėjusi ta linkme sovietų akcija okupuotoje Lietu
voje. Išeiviai puolami sovietinėje spaudoje, juodinami 
dvasiškiai (net vysk. V. Brizgys) ir pasauliečiai. Išleista 
net speciali knyga tuo klausimu “Teisingumas reikalau
ja“, parašyta sovietinio pataikūno Vytauto Žeimanto. 
Visa sovietinė medžiaga, kaltinanti išeivius, perduoda
ma amerikiečių ir kanadiečių valdžios įstaigoms. Prie 
tos akcijos jungiasi Wlesenthalio pajėgos, te&id'nvius 
dokumentinę medžiagų laisvajame pasaulyje apie karo 
nusikaltėlius. Be to, minėtam sovietiniam puolimui pa
deda ir plati JAV-bių teisminių įstaigų interpretacija 
karo nusikaltėlio sąvokos. Esu užtenka įrodyti, kad tas 
ar kitas asmuo priklausė pronacinei, kolaboruojančiai 
organizacijai ar buvo nacių tarnyboje. Toks neatsižvel
gimas į karinės okupacijos sąlygas veda į visuotinį ap
kaltinimą, nes beveik visi gyveno vokiečių okupacijoje 
ir turėjo paklusti okupacinei valdžiai arba netekti kas
dieninės laisvės ir net gyvybės.

ESANT tokiai būklei, gausėja balsai iš kitos pusės, 
būtent įvairių tautybių išeivijos, organizuoti pa- 
jieškas sovietinių karo nusikaltėlių, atgaivinti 
Niurnbergo teismą, kuriame šį kartų būtų teisiami ne na

cių karo nusikaltėliai, o Kremliaus. Juk didžiausi karo 
nusikaltėliai buvo Hitleris ir Stalinas, pasirašę sandė
rį 1939 m. pasidalinti R. Europą. Didieji nacių kolabo
rantai juk buvo sovietai. Jų karo nusikaltimai yra žymiai 
didesni už nacių. Jie išžudė milijonus nekaltų žmonių 
savo lageriuose. Nacių vadai už tokius nusikaltimus bu
vo nubausti mirties bausme, o sovietų vadai apdovano
jami medaliais (pvz. Molotovas). Negana to, sovietiniai 
karo nusikaltėliai dedasi teisuoliais ir telkia kaltina
muosius įrodymus net visai nekaltiem išeiviam, dirbti
nai prisegdami jiems nusikaltėlių etiketes, kurios iš tik
rųjų priklauso jiem patiem. Jie neturi jokios moralinės 
teisės smerkti kitų, patys būdami daug kaltesni. Net ir 
tuo atveju, jeigu išeivių eilėse ir būtų karo nusikaltė
lių, sovietų liudijimai turėtų būti beverčiai kaip nepa
tikimi. Tokius nusikaltėlius turėtų teisti to krašto teis
mai, kur tie nusikaltimai buvo padaryti, lietuvių atveju 
— nepriklausomoje Lietuvoje. Dabartinė nacių karo nu
sikaltėlių medžioklė, remiantis sovietinių karo nusikal
tėlių talka, yra ne teisingumo vykdymas, o jo pažeidimas.

Pasaulio įvykiai
ARTĖJANT KARINIO POBŪDŽIO DERYBOMS TARP JAV-bių 
ir Sov. Sąjungos Ženevoje, Maskva bando diplomatinėmis prie
monėmis paveikti kai kurias Europos valstybes, kad jos talkin
tų sovietinei politikai, siekiančiai sulaikyti amerikiečių užmojį 
eiti prie gamybos erdvių ginklo, galinčio sunaikinti raketines 
bombas. Tuo tikslu Sov. Sąjungos užsienio reikalų min. A. Gro- 
myka lankėsi Italijoje ir Ispanijoje. Italijoje jis tarėsi su min. 
pirmininku B. Craxi ir užsienio reikalų min. G. Andreotti, ban
dydamas juos palenkti sovietinėn pusėn erdvės ginklų klausi
mu. Sovietai yra ypač nepatenkinti Italijos vyriausybės sutiki
mu įsileisti Sicilijon amerikiečių raketines-atomines bombas 
pagal Š. Atlanto Sąjungos planą, apimantį visos V. Europos gy

KANADOS ĮVYKIAI

Doleriai, parlamentas ir senatas
Finansinę krizę pasaulyje su

kėlė JAV prez. R. Reagano spau
dos konferencija, atskleidusi 
ekonominius 1984 m. duomenis. 
Esą buvo tikėtasi susilaukti 
krašto ūkio apyvartos padidė
jimo 6,9%, bet dabar, dar netu
rint galutinių duomenų, maty
ti, kad ta riba buvo peržengta. 
Privatus kapitalas surado 7 mi
lijonus naujų darbų. Šis pa
reiškimas atnešė JAV dolerio 
vertės kilimą pasaulinėje rin
koje, padidino užsienio inves- 
tacijas Amerikoje. Pastarųjų 
ketvertų metų laikotarpyje ji 
tapo tarptautinio kapitalo cent
ru, pakeisdama Šveicariją, kur 
tas kapitalas būdavo laikomas 
bevardėse numeruotose bankų 
sąskaitose. Dabar jis staiga per
metamas į JAV, kur jo investa
vimas atneša didesnį užtikrin
tą ir saugų pelną. Su JAV dole
rio vertės kilimu prasidėjo stai
gus kitų užsienio valstybių va
liutos kritimas, palietęs ir Ka

nados dolerį. Jo vertė, matuo
jama JAV centais, ėmė dardėti 
pakalnėn: 74,59 et., 74,10 et., 
73,72 et., 72,82 et., 71,44 et. Kilo 
rimtas pavojus, kad Kanados do
leris nukris iki 70 centų, jeigu 
nebus pradėtas masinis Kana
dos dolerių supirkimas užsie
nio rinkoje.

Dolerio krizė prasidėjo nelem
tu laiku, kai Kanados senatas at
sisakė patvirtinti parlamente 
visų partijų vienbalsiai prieš 
Kalėdas priimtą $19,3 bilijono 
paskolą vyriausybei. Iš tos di
delės sumos $7,3 bilijono buvo 
skirta dabartiniams biudžeti- 
niems metams, pasibaigiantiems 
š. m. kovo 31 d., $12 bilijonų — 
sekantiem biudžetiniam metam, 
kurie prasideda š. m. balandžio 
1 d. Finansiniame senato komi
tete šios paskolos reikalas bu
vo delsiamas nuo sausio 23 d. 
ir pagaliau buvo atmestas, kol 
vyriausybė nėra paskelbusi nu-
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Europos partizanai sovietinėje imperijoje
K. BARĖNAS

Mark Frankland yra britų 
savaitraščio “The Observer” 
korespondentas Maskvoje, 
nuolat rašąs įvairiomis sovie
tinio gy venimo temomis. Vasa
rio 3 d. tas laikraštis atspaus
dino nepaprastą reportažą, ra
šytą nebe iš Maskvos, bet iš 
Rygos ir pavadintą “Šmėklos 
sėlina dingusiomis Baltijos 
respublikomis”.

Svetimųjų pėdsakai
Sovietinis Pabaltijys yra 

vieta, kurioje vaidenasi, pra
deda Franklandas. Trys ma
žieji kraštai — Estija, Latvi
ja ir Lietuva turi daug istori
jos, kuri buvo primesta jiems 
didesniųjų kaimynų. Tegu tai 
ir nuostabu, bet jie išliko. 
Kaip jie toliau rutuliosis, tai 
yra rimtas raktas į Sov. Sąjun
gos ateities mįslę.

Vaiduokliai reikalauja, kad 
pirmiausia jiems būtų atiduo
ta pagarba. Gotikinės švento
vės Rygoje ir Estijos sostinė
je Taline primena priešhitle- 
rinių laikų vokiečius, kurie 
čia prekiaudavo, jų uolumo 
įpročius ir jų sugebėjimų pa
gaminti gerą kavą pusryčiams.

Lietuvos Vilniuje barokinės 
beveik pietietinio jautrumo 
šventovės tebeprimena dingu
sių lenkišką poniją. Tebėra 
čia ir carų šmėklos — tos gre
mėzdiškos ortodoksų cerkvės, 
kurias jie statė, norėdami pra
lenkti katalikų ir liuteronų 
katedras, Baltijos tautas pa
traukti į rusišką tikėjimą.

Laisvės laikų ženklai
Mažiau juntamos šmėklos 

nepriklausomų Baltijos res
publikų, tų kaimietiškų kraš
tų, naujai atgimusių po I D. 
karo ir kuriems istorija telei
do suvaidinti tokį trumpą ir 
karčiai pasibaigusį vaidmenį. 
Sovietiniai istorikai šiandien 
maža ką gero tepasako apie 
juos, tačiau Latvijos užsienio 
reikalų ministerija tebelaiko 
egzempliorių Rygoje 1938 m. 
buvusių diplomatų sąrašo, ku
riame yra išvardyta prie tos 
mažos respublikos priskirtų 
30 generalinių konsulų (9 Rai
na bulvare — Didžiosios Brita
nijos H. A. Hobson, MBE, ir ma- 
dame Hobson).

Pastarojo meto vaiduokliai 
labiausiai šaukia. Kotryna 
Didžioji, aštuonioliktame am
žiuje užimtuosius Baltijos 
kraštus laikydama savo impe
rijos plotais, siūlė, kad jie bū
tų rusinami “kuo švelniausiu 
būdu”. Dvidešimtame amžiuje 

jie nebejaučia jokio švelnu
mo.

Pasirašius Molotovo-Rib- 
bentropo sutartį, Stalinas pri
sijungė juos, 1941 m. Hitleris 
užėmė juos, o Raudonoji armi
ja atsiėmė 1944*^ Kiekvienas 
tos žiauriosios bangos potvy
nis yra susijęs su žmonių bė
gimu į užsienius, su masinė
mis žudynėmis ir įkalinimais. 
Tai nėra ko perdaug stebėtis, 
kad Latvijoje šiandien gyven
tojų — du su puse milijonų — 
mažai kuo daugiau, negu jų bu
vo prieš 60 metų.

Okupacijų siautėjimas
Daug baltiečių sunaikinta, 

įskaitant žymiąsias Vilniaus ir 
Rygos žydų bendruomenes, 
bet atkaklūs Baltijos kraštų 
kaimiečiai ištvėrė. Toksai ne
įprastas lenkas, kuris gėrėjo
si lietuvių atsparumu visais 
kolonizmo amžiais, įskaitant 
ir lenkiškąjį, kartą pavadino 
juos “Europos raudonodžiais”.

Šiandien, po 40 sovietinio 
valdymo metų, Baltijos tautos 
galėtų būti vadinamos Euro
pos partizanais sovietinėje 
imperijoje, ir tai ne dėl to, 
kad jos aktyviai priešintųsi 
Maskvos valdžiai (tik nacio
nalistų mažuma tai daro), o to
dėl, kad jų gyvenimų dar smar
kiai maitina Europos senosios 
šaknys, kokių Rusija niekada 
nepažinojo.

Sitai matyti didžiuliame žve
jybos kooperatyve netoli Tali
no, kur pelnas panaudojamas 
statyti gyvenamiesiems na
mams, mokykloms ir ligoni
nėms. Tai galima užtikti kai
myninėje Suomijoje, bet nie
kada Rusijoje.

Latvijos žemdirbiai pasiūlys 
jums alaus, pagaminto jų pa
čių darykloje, prieš kurį net 
ir vokietis gal nusiimtų kepu
rę.

Vilniuje planuotojai suka 
galvas, kaip pastatyti žmoniš
kų proporcijų modernų mies
tų — ne jiems slaviški milži
niški dydžiai su standartinė
mis sovietinėmis medžiagomis.

Maskvai čia esama pavojų ir 
galimybių. Pavojus yra tas, 
kad Baltijos tautose didės nuo
šalumo jausmas ir pasipikti
nimas rusais, kurie nuo karo 
pabaigos metų vis labiau už
plūsta Estijos ir Latvijos mies
tus. Estijoje kas trečias gyven
tojas yra slavas. Latviai savo 
krašte sudaro vos tik šiokia 
tokių daugumą.

Latviai nesivaržydami pri
pažįsta, kad jų tautiečiai jau
čiasi nelaimingi dėl to. Atro
do, kad Estijoje nuotaikos yra 
aštresnės. Paklaustas apie jo 

slaviškus kaimynus Taline, 
jaunas fabriko darbininkas pa
sakė: “Rusija yra lyg didžiulė 
jūra, kuri visas šiukšles išplau
na į pakrantes”. Išgėrė jis sa
vo alų ir truktelėjo pečiais. 
Tiesą sakant, jis, buvo realis
tas: "Ne mums politika”.

Net ir Lietuvoj, kur Katali
kų Bendrija tvirtina, kad tri
juose ir pusėje milijonų gy
ventojų ji turi du milijonus 
pasekėjų, o pamaldas lankan
tieji ir pamaldumu yra pana
šūs į lenkus, sovietinė kontro
lė nėra esminis dalykas. Šalia 
KGB ir armijos, ten yra ir Bal
tijos kraštų komunistų parti
jos, vadovaujamos surusintų 
asmenų, kurių narių nepro
porcingai didelį skaičių su
daro slavai.

Pavyzdys Maskvai
Maskva gali panaudoti šį 

europinį savo imperijos pa
kraštį kaip patrauklų pavyzdį 
gamybinio sugebėjimo, draus
mingumo ir rūpestingumo net 
kiekvienai smulkmenai, tų 
ypatybių, kurios staiga pasi
darė tokios būtinos sovieti
nei pažangai, bet kuriomis 
rusai vargu kada praktiškai 
domėjosi, jausdamiesi laimin
gesni svajodami apie didin
gus, bet nereikšmingus užsi
mojimus.

Net labai atsitiktinis sve
čias, atsilankęs Baltijos kraš
tuose, pajunta tų kraštų padė
tį, ir statistikos parodo, kad 
jis teisingas. Pavyzdžiui, Bal
tijos kraštų žemdirbiai yra 
kelis kartus produktingesni 
už savo gretimus kaimyhus 
slavus. Kiekvienas pirkėjas 
tau pasakys, kad Baltijos kraš
tų gaminiai yra geresnės negu 
vidutiniškos rūšies.

Sovietų vyriausybė gali pa
naudoti baltietiškas savybes, 
patvarkydama tam tikrus so
cialinius ir ekonominius eks
perimentus. Tačiau, jeigu dar 
ir kyla abejonių, ar galima tas 
baltiečių dorybes įdiegti ki
tur, naujoji ekonominė padė
tis, tegu ir netiesiogiai, vis 
tiek padeda malšinti baltie
čių baimę paskęsti rusiškojo
je jūroje.

Darbo jėgos trūksta visoje 
Sovietų Sąjungoje, o Baltijos 
valstybėms rūpi pramonės na
šumas, bet ne noras turėti dau
giau darbininkų. Rygos miesto 
vadovybė yra ėmusis visų jai 
galimų priemonių užkirsti ke
lių bet kam apsigyventi tame 
mieste.

Atrodo, sovietinės ekono
mijos moderninimo gelbėti 
ateina patvarūs Europos “rau
donodžiai”. 

nybų. Tuo pačiu tikslu A. Gro- 
myka lankėsi ir Ispanijoje, kur 
tebevyksta diskusijos dėl da
lyvavimo Š. Atlanto Sąjungoje. 
Ką jis ten laimėjo, nėra žinių, 
tačiau amerikiečių pusėje pa
stebėtas lyg ir sušvelnėjimas 
taktikoje. Anksčiau amerikie
čiai buvo priešingi naujojo 
antiraketinio erdvių ginklo 
gamybos klausimo svarstymui 
Ženevos konferencijoje, bet 
dabar sutiko įrašyti jį darbo
tvarkėm

Gromyka Vatikane
Lankydamasis Romoje, A. 

Gromyka neužmiršo ir Vatika
no. Popiežių Paulių VI jis buvo 
aplankęs šešis kartus, o Joną- 
Paulių II susitiko antrą kartą. 
Su pastaruoju jis tarėsi beveik 
dvi valandas. Pokalbyje da
lyvavo dar po du pareigūnus 
iš Vatikano ir Kremliaus bei 
du vertėjai. Kas buvo svarsto
ma, tiksliai nėra žinoma, ta
čiau spaudos žmonės skelbia 
kad buvo gvildenami du klausi
mai — pasaulio taikos ir kata
likų Bendrijos Sov. Sąjungoje. 
A. Gromyka stengėsi laimėti 
popiežiaus paramą prieš ame
rikiečių užmojus erdvės gink
lų srityje, o Jonas-Paulius II 
bandė laimėti daugiau laisvės 
tikintiesiems, ypač Baltijos 
kraštuose ir Ukrainoje. Nėra 
abejonės, kad buvo paliesta ir 
Lietuva, bet ar iškilo galima 
popiežiaus kelionė Lietuvon, 
nėra žinoma. Apie tai žurna
listų paklaustas A. Gromyka 
atsakė esą tas klausimas nebu
vo keliamas. Popiežius viešai 
dar nėra pasisakęs amerikie
čių planuojamo erdvių ginklo 
klausimu. Jis tebestudijuoja 
pontifikalinės mokslų akade
mijos nuomonę tuo klausimu, 
būtent minėtasis amerikiečių 
planas esąs abejotinos vertės.

Išvarė atstovus
Lenkijos vyriausybė išvarė 

JAV-bių karinį atstovą pik. 
Frederick Meyer, kaltindama 
jį nuotraukų darymu uždraus
tose krašto srityse. Lenkų po
licija jį suėmė drauge su žmo
na, atėmė foto aparatus, pada- 

'■ rė kratą, neišskirdama nė žmo
nos. JAV-bių vyriausybė pa
reiškė protestą prieš tokį Len
kijos elgesį ir įsakė kariniam 
Lenkijos atstovui Vašingtone 
išvykti iš JAV per 48 valandas. 
Pasak Vašingtono, karinis JAV 
atstovas Lenkijai pik. Meyer 
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Kanados lietuvių archyvui vis nėra tinkamos vietos

yra diplomatas, turįs teisę 
keliauti po visą kraštą. Ypač 
įžeidžiantis lenkų elgesys bu
vęs su jo žmona darant kratą. 
Tai esą nesuderinama su pri
imtomis tarptautinėmis diplo
matijos taisyklėmis.

Kainos Lenkijoje
Lenkijos vyriausybė jau ne

be pirmą kartą bando pabran
ginti maisto ir kitų kasdieni
nės buities reikmenų kainas, 
bet vis atsitrenkia į darbinin
kų protestus. Ir šį kartą, kai ji 
paskelbė kainų pakėlimą nuo 
15% iki 50%, susilaukė ne tik 
“Solidarumo” unijos vadų gra
sinimų, bet ir oficialios dar
bininkų unijos protestų. Lech 
Walensa pagrasino net genera
liniu 15 min. streiku. Vyriau
sybė, matydama tokį pasiprie
šinimą, atšaukė paskelbtąjį 
planą ir pažadėjo kelti kainas 
palaipsniui ir padidinti atly
ginimus mažiau uždirbančiom 
kategorijom. Dabar vyriausy
bė ruošia naują planą, labiau 
priimtiną darbininkams.

Nikaragvos problema
JAV-bės, remiamos kai ku

rių P. Amerikos valstybių, te
bedaro spaudimą Nikaragvos 
vyriausybei, kuriai vadovau
ja sukilimo keliu paėmęs val
džią prezidentas Daniel Orte
ga. Pasak JAV-bių prezidento 
R. Reagano, Nikaragvos sandi- 
nistų vyriausybė esanti mark
sistinė bei totalistinė, įtako
jama Sov. Sąjungos ir suda
ranti pavojų P. Amerikai, pa
našiai kaip Kuba, kurios ka
riniai instruktoriai tebėra Ni
karagvoje. Pastarosios prezi
dentas D. Ortega susitiko su 
JAV-bių valstybės departa
mento sekretoriumi G. Schult- 
zu Urugvajuje, kur dalyvavo 
demokratiškai išrinkto prezi
dento Julio Sanguinetti įves
dinimo iškilmėse. Po ištisos 
valandos pasitarimų abu pa
reiškė spaudai, kad nė vieno
je pusėje pozicijos nepasikei
tė. Nikaragvos prezidentas 
ryžtingai siekia išlaikyti val
džią sandinistinės vyriausybės 
rankose ir kartu išlyginti san
tykius su JAV-bėmis. Jis žada 
išsiųsti iš Nikaragvos 100 ku
biečių instruktorių, bet ameri
kiečiam to per mažai. Jie ir to
liau remia antisandinistinį 
partizanų sąjūdį, tikėdamiesi 
iš savojo kongreso tiems rei
kalams 14 mil. dolerių.
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PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju atsilankiusiems į laidotuves 

mano sūnaus JUOZO. Taip pat dėkoju visiems už 
Mišias, gėles ir užuojautas.

Liūdinti -
A. Lapinskienė

Šventovė, kurią pavogė Chruščiovas
Čikagos kardinolo J. Bernardino straipsnis amerikiečių spaudoje

“The Catholic Digest” 1985 
m. vasario nr. išspausdino Či
kagos arkivyskupo kardinolo 
Joseph Bernardino straipsnio 
santrauką, kurios vertimą čia 
pateikiu. (Pilnas tekstas buvo 
išspausdintas “The Chicago 
Catholic” 1984. X. 19).

Kas atsitinka, kai religija 
yra taip puolama, kaip Lietu
voje? Tenai besilankantis 
šventovės pamaldose gali būti 
atleistas iš darbo, prarasti 
galimybę į aukštesnį mokslą 
ir patekti net kalėjiman. Vals
tybė priverstinai moko vaikus 
ateizmo ir draudžia religinį 
auklėjimą. Žmonės neturi savo 
asmeninio Naujojo Testamen
to egzemplioriaus, trūksta pa
grindinės religinės literatū
ros. Nėra jokios oficialios ka
taliką spaudos. Vienuolijos 
uždraustos. Valstybė leidžia 
labai mažam skaičiui asmeny 
įstoti į kunigų seminariją. To 
skaičiaus toli gražu nepakan
ka užimti vietas kasmet mirš
tančių ar pensijon išeinančių 
kunigų. Policija dažnai tardo 
kandidatus į seminariją, ban
dydama paveikti juos arba įpa
reigoti šnipinėjimui.

Lietuva buvo okupuota rusų 
1940 m., vėliau vokiečių, ir vėl 
rusų 1944 m. Per 1940 metus ru
sai įkalino daug kunigų arba 
išvežė juos į Sibirą. Geležinei 
užuolaidai nusileidus ant Lie
tuvos, sovietams valdant šio 
anksčiau nepriklausomo kraš
to religinė ir tautinė laisvė 
žlugo. Katalikų šventovių už
darymas ir niekinimas nuolat 
primena sovietų siautėjimą.

Sunki būklė Klaipėdos šven
tovės, paverstos koncertų sa
le, atskleidžia visą problemą. 
Klaipėdos katalikai 1956 m. 
pastatė šventovę aptarnauti 
didėjančiam šio Baltijos jū
ros uosto gyventojų skaičiui. 
Nuo karo laikų tai vienintelė 
šventovė, pastatyta Lietuvoje. 
Bet ši Švč. Mergelės Marijos 
Taikos Karalienės šventovė 
buvo pagrobta 1960 m. Nikitos 
Chruščiovo įsakymu. Praneša
ma, kad jis buvo įsiutęs, kai 
sužinojo apie šios šventovės 
atsiradimą. Klebonas, jo vi
karas ir penki parapijiečiai 
buvo teisti ir nubausti kalė
jimo bausme nuo trejų iki aš- 
tuonerių metų.

Visa tai įvyko nepaisant to, 
kad gyventojai buvo gavę vi
sus reikalingus leidimus šven
tovei statyti ne tik iš Lietuvos, 
bet ir iš centrinės Sovietų Są
jungos vyriausybės. Šiai staty
bai vietos gyventojai aukojo 
pinigus ir darbą.

Daug metų Lietuvos kata
likai prašo sovietų vyriausybę 
grąžinti jų šventovę; 150,000 
prašė 1979 m., 1981 m., o 1982 m. 
delegacija nuvyko į Maskvą ir

JfarnitureJEt&
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

★
Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai 

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Ave. 

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

pateikė prašymą Sovietų Są
jungos religinių kultų komi
sarui. Jis prisipažino, kad vy
riausybė neteisėtai pagrobė 
šventovę ir garantavo, kad bus 
duotas leidimas naujai staty
bai, bet iki šiol nieko nebuvo 
padaryta.

Tuo tarpu Klaipėdos katali
kai renkasi pamaldoms menka
me pastate, kuris visiškai tam 
netinka. Ten jų yra apie 8,000 
ir kiekvienais metais priauga 
apie 900 naujų narių. Žmonės 
yra taip sugrūsti besikeičian
čiose pamaldose, kad kai kurie 
apalpsta. Šventovės narių skai
čius dar padidėjo, kai uždarė 
apylinkėje dvi šventoves.

Nesename pogrindinės 
spaudos — žmogaus teisių gy
nėjos “Lietuvos Katalikų Baž
nyčios kronikos” leidinyje yra 
šis pareiškimas apie Klaipė
dos katalikus: “Negalime būti 
patenkinti dabartinės bažny
čios perstatymu; net ir ją per
dirbus, ji negalės sutalpinti 
visų tikinčiųjų ir perstatymo 
metu keletą metų visiškai ne
turėsime jokių maldos namų”. 
Jie taip išreiškia savo jausmus 
apie pirmąją šventovę: “Mes 
patys statėme šią bažnyčią. 
Be reikalingų įrankių nusau
sinome pelkes, kastuvais iš
kasėme pamatus, rankomis ne
šėme plytas ir kitą statybinę 
medžiagą”.

1983 m. delegacija vėl kelia
vo į Maskvą pakartoti žmonių 
prašymo. Dėl anksčiau pami
nėtų priežasčių tikintieji at
meta vyriausybės pasiūlymą 
perstatyti dabartinę švento
vę. Maskvos religinių reikalų 
departamento direktorius pa
skelbė, kad vyriausybė pasta- 
tysianti naują šventovę Klai
pėdoje. Su tuo miesto katali
kai sutinka su sąlyga, jei nau
joji šventovė būtų tokia dide
lė, kaip konfiskuotoji.

Pagal “Kroniką”, koncertų 
klausytojai boikotuoja koncer
tus konfiskuotoje šventovėje. 
Ten kiekvieną mėnesį vis ma
žiau įvyksta koncertų, ypač 
pastačius naują kultūros cent
rą, galintį sutalpinti daugiau 
žmonių. Grąžindama šventovę, 
vyriausybė atitaisytų didelę 
neteisybę Klaipėdos katali
kams.

Artėjant 600 metų sukakčiai 
nuo Lietuvos krikšto 1387 m., 
Čikagoje veikianti organiza
cija pradėjo vajų sugrąžinti 
Klaipėdos šventovę tikintie
siems. Ji renka parašus po pra
šymu, kad šventovė vėl būtų 
naudojama pamaldoms. Jeigu 
norite padėti, kaip ir aš, ga
lite gauti daugiau informacijų 
iš Interreligious Task Force, 
1307 S. Wabash Ave., Chicago, 
Ill. 60606, USA.

Vertė J. Str.

o >yX
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Šaldytuvai 
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

Du Lietuvos kūrėjai-savanoriai, pagerbti gėlėmis Vasario 16 iškilmėje Toronte-Misissaugoje 1985. 11. 17 Ana
pilio salėje. Iš kairės — LIUDAS VAŠTOKAS ir STASYS PACIŪNAS Nuotr. St. Dabkaus

Teismas sovietiniams karo nusikaltėliams
ROMAS VAŠTOKAS

Prof. Romas Vaštokas, pasakęs 
aktualią kalbą Vasario 16 iškilmė
je Toronte-Mississaugoje vasario 
17 d„ iškėlė mintį traukti teismi- 
nėn atsakomybėn sovietinius karo 
nusikaltėlius tarptautiniu mastu, 
t.y. surengti antrąjį Niurnbergo 
teismą. Čia pateikiame vertimą jo 
kalbos dalies, kuri buvo pasakyta 
anglų kalba ir perduota didžiajai 
spaudai. Platoką informaciją apie 
šį sumanymą išspausdino Kanados 
dienraštis “The Globe and Mail” 
1985. II. 18 laidoje. RED.

Šiais metais, kaip ir kasmet, 
pasaulio lietuviai, minės vie
ną tragiškiausių savo istori
jos įvykių, būtent 44-sias me
tines “juodojo birželio”, t.y. 
pradžią tautos naikinimo, kai 
34.000 vyrų, moterų ir vaikų iš 
visų visuomenės sluoksnių bu
vo suimti jų namuose dar 
prieš aušrą, suvežti į prekinius 
vagonus ir išgabenti į privers
tinio darbo stovyklas Sibire. 
Dauguma jų niekad negrįžo. 
Bet tai buvo tik pradžia. Ant
roje sovietinėje okupacijoje 
buvo įvykdyta trylika masinių 
deportacijų (1945-1950).

Tie masiniai suėmimai bei 
trėmimai buvo vykdomi NKGB 
— valstybinio saugumo liau
dies komisariato pagal instruk
cijas, duotas 1941 m. birželio 
4 d. valstybinio saugumo liau
dies komisaro pavaduotojo 
Ivano Serovo.

Politinių kalinių naikini
mas prasidėjo 1940 m. liepos 
11 d., kai 2000 vyrų bei mote
rų dingo už NKVD kalėjimų 
sienų.

Suėmimai ir žudymai vyko 
per abi okupacijas. Nėra jo
kios statistikos apie ištrem
tų ir nužudytų lietuvių skai
čių, tačiau yra žinoma, kad so
vietai planavo ištremti 700.000 
lietuvių. Ištrėmė betgi tiktai 
maždaug pusę to skaičiaus.

Ypač žiaurios žudynės buvo 
Rainių miškelyje, kur birže
lio 24 d. buvo nužudyti 76 ka
liniai. Jie buvo sužaloti iki 
neatpažinimo ir palaidoti ke
turiuose masiniuose kapuose. 
Aštuonios kitos panašios žu
dynės buvo įvykdytos 1940 ir 
1941 m. Jos buvo atrastos ir 
dokumentuotos.

Apie 50.000 vyrų ir moterų 
žuvo 1941-1952 m. laikotarpyje 
rezistencinėse kovose prieš so
vietinę okupaciją. Antras Di
dysis karas Lietuvoje iš tikrų
jų baigėsi tiktai 1952 m., kai 
dvi Raudonosios armijos divi
zijos sutriuškino patizanus.

Tokie pat suėmimai, trėmi
mai ir žudynės įvyko Estijoje 
bei Latvijoje. Toks pat likimas 
ištiko karo pabaigoje daugelį 
karo belaisvių iš 5 milijonų, 
kurie buvo mobilizuoti kariuo
menėn iš įvairių Sov. Sąjun
gos dalių ir prievarta repatri
juoti iš Vakarų Sov. Sąjungon. 
Du su puse milijono buvo nu
gabenti į Gulago lagerius, o 
300.000 sunaikinti.

Tų nusikaltimų vykdytojai 
niekad nebuvo patraukti teis- 
minėn atsakomybėn. Su Gele
žine uždanga nusileido ant R. 
Europos visiška tyla ir prasi
dėjo vienas tamsiausių laiko
tarpių naujausių laikų isto
rijoje, dvelkančių kapų tyla.

Bet mes to negalime užmirš
ti ir neužmiršome. Šiandieną 
anų milijonų vardu, kurie žu
vo nuo Stalino ir jo bendradar
bių rankų, kurių skaičiaus nie
kas nežino, kurių pavardės ne
buvo užrašytos, — šaukime į 
teisminę atsakomybę nusikal- 

l‘ tėlius.

Šiandieną kreipiuosi į jus, 
kviesdamas baigti darbą, ku
rio nebaigė Niurnbergo teis
mas, nes sovietiniai karo nu
sikaltėliai dar niekad nebuvo 
teisiami. Vadinkime tai ant
ruoju Niurnbergu ir pagaliau 
parodykime pasauliui jų nusi
kaltimus, paskelbkime jų pa
vardes.

Jaltos sukakties proga, kur 
Baltijos valstybės buvo palik
tos Sov. Sąjungai, o R. Euro
pa pavesta sovietinei imperi
jai, kviečiu baltiečius, ukrai
niečius, lenkus, vengrus, bul
garus, rumunus, čekoslovakus 
jungti savo pastangas šiam 
apleistam uždaviniui.

Jeigu kur nors yra teisingu
mas, tai jis turi būti visur vie
nodai taikomas. Joakimas von 
Ribbentropas buvo teisiamas, 
rastas kaltu ir pakartas Niurn
berge 1946 m. spalio 16 d., bet 
Viačeslavas Molotovas, suda
ręs cinišką sandėrį su Ribben- 
tropu okupuoti Baltijos valsty
bes 1940 m., tebėra gyvas ir 
pernai politbiuro buvo apdo
vanotas Lepino medaliu.

Kiekvienoje pasaulio sosti
nėje sudarykime nepriklauso
mas bešališkų teisėjų komisi
jas išklausyti įrodymams, rink
ti dokumentams, priimti liudi
jimams. Jau nėra ko laukti. 
Tie, kurie pergyveno didįjį 
terorą, jau sulaukė senatvės, 
be to, jų skaičius mažėja kiek
vieną dieną.

Tai nebus lengvas uždavinys. 
Atsiminkime, kad dabartinė 
sovietų valdžia visus anuos 
įvykius paneigs, niekins mū
sų motyvus, šmeiš mus viso
kiais kaltinimais. Jie slėps 
savo nusikaltėlius, dengs nu
sikaltimus, kaip ir Katyno at
veju, kur buvo pasodinę pušis 
virš 10.000 lenkų, nužudytų 
1940 m. balandžio mėnesį, ar
ba kaip Vinicos atveju Ukrai
noje, kur 1941 m. buvo atrasti 
slapti kapinynai su taipgi 
10.000 lavonų.

Kai minėtoji komisija baigs 
savo darbą per metus laiko, 
skaitant nuo š. m. birželio, su- 
sirinkim prie Jugtinių Tautų 
Niujorke ir atskleiskim pasau
liui anų žiaurybių apimtį, pa
rodykime ią nusikaltimus, pa
našiai, kaip Michailas Suslo
vas rodė sužalotus partizanų 
lavonus Lietuvos miesteliuose 

Prof. ROMAS VAŠTOKAS, pasakęs aktualią kalbą Vasario 16 iškilmėje
Toronte-Mislissau£oje, Anapilio salėje, vasario 17 d. Nuotr. St. Dabkaus

J. Klypas

bei kaimuose 1946-1952 m. lai
kotarpyje.

Tuomet kreipsimės į Vaka
rų demokratijas, prašydami 
sušaukti Niurnbergo teismą 
antram veiksmui — teisti kal
tinamųjų pagal Niurnbergo 
chartą, kurią paruošti padė
jo ir sovietai.

Jei sovietų vadai tiki tai, ką 
jie sako apie teisingumą, lais
vę, tautų brolybę, — tegu daly
vauja tame teisingumo proce
se ir tegu leidžia pasirodyti 
kaltinamiesiems bei atsakyti į 
pateiktus kaltinimus. Jei ne, 
jie turėtų būti teisiami už akių.

Mes, gyvenantieji laisvajame 
pasaulyje, negalime tylėti. 
Tai yra mūsų įsipareigojimas 
mirusiems. Dar daugiau — tai 
mūsų pareiga gyviesiems. Mes 
turime jiems priminti: nėra 
teisingumo, jeigu jis netaiko
mas visiems, nėra moralės, 
jeigu ji tarnauja tiktai galin
giesiems.

Tylėti apie tuos dalykus reiš
kia juos užmiršti. Dabar, kai 
pasaulis žvelgia į Jaltos pali
kimą, Krępijius tenori vieno 
dalyko, būtent, kad mes visa 
tai užmirštume ir tylėtume, 
kad jie galėtų slėpti savo žiau
rybes bei gobšybes, stiprinti 
savo imperiją, pastatytą ant 
laisvų žmonių kaulų.

Dabar jų teroras yra subti
lesnis, apdailintas: pavergę 
kūnus, sovietai siekia sugniuž
dyti pavergtųjų dvasią. Pasta
roji tebėra nepalaužta milijo
nuose prispaustųjų, politinių 
kalinių širdyse, disidentų min
tyse, religinių vadų siekiuo
se. Teisingumo ryžtas tebėra 
gyvas, teberusena viltis, kad 
Lietuva, Latvija, Estija, Rytų 
Europa ir net rusų tauta vieną 
dieną bus laisvos.

Mūsų pareiga laisvajame 
pasaulyje daryti visa, ką ga
lime, puoselėti šią viltį ir pa
versti ją realybe. Mūsų parei
ga taipgi priminti plačiajai 
tautų bendruomenei kad jų eg
zistencija negali būti užtik
rinta, jeigu jų santykiai bus 
remiami žiaurybėmis, gobšu
mu, brutalumu, sulaužytomis 
sutartimis ir nepagrįstomis 
viltimis. Tuomet tokie minė
jimai ir desperatiškas paverg
tų tautų lūkestis teisingumo 
bei laisvės nueis praeitin ir 
taps tiktai klaikiu aidu žmo
nijos istorijos metraščiuose.

PADĖKA
Mano vyrui, mūsų šeimos tėvui 

a.a. VACLOVUI BARTUSEVIČIUI 
atsiskyrus su šiuo pasauliu, 

iš giminių, artimųjų ir draugų susilaukėme visokeriopos pa
galbos. Todėl norime padėkoti giminėms, kurie valandų va
landas praleido su manimi ir taip nuoširdžiai globojo.

Padėka Prisikėlimo parapijos kunigams už maldas lai
dotuvių namuose ir šventovėje, ypač už tokį jautrų pamokslą.

Dėkojame muzikui V. Verikaičiui, "Aro" ir parapijos 
chorams už tokį gražų giedojimą šventovėje. Dėkojame 
“Aušros” sporto klubo nariams už dalyvavimą laidotuvėse. 
Nuoširdi padėka karsto nešėjams ir visiems, kurie dalyvavo 
maldose bei palydėjo a.a. Vaclovą (amžino poilsio vietą.

Jums dėkingi -
Stasė Bartusevičienė,
sūnūs - Rimas ir Kęstutis su šeimomis, 
dukra Irena su šeima

AfA 
MORTAI LAUKEVIČIENEI

Lietuvoje mirus, 
reiškiu nuoširdžią užuojautą seseriai DANUTEI 

JONIKIENEI, jos šeimai, giminėms bei artimiesiems -

Liucija Skripkutė

Mylimai mamytei AfA
ONAI SIKORSKIENEI
Suvalkų trikampyje mirus,

dukrai ONAI DZIEMIONIENEI, jos šeimai Kanadoje, 
broliams ir seseriai Lenkijoje reiškiame nuoširdžią 
užuojautą bei kartu liūdime -

B. Rukšėnienė ir šeima
B. F. Ankudavičiai

Mielai Mamytei

ONAI SIKORSKIENEI
Suvalkų trikampyje iškeliavus 

iš šio pasaulio,

dukrą ONUTĘ DZIEMIONIENĘ su šeima 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime-

B. S. Prakapai A. J. Ažubaliai
J. K. Liutkai O. P. Polgrimai
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Atlieka įvairius kapų paminklų akmens 
ir skulptūros darbus — greitai ir meniš
kai. Užsakymus atliekame pagal projek
tus ir taip pat turime didelį pasirinkimą 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

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

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



Specialus reportažas “Tėviškės žiburiams”

Venezuelos lietuviai prašė kardinolo
Lietuviai sėkmingai dalyvavo Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II sutikime, audiencijoje, pamaldose, 

atsisveikinime ir spaudoje paskelbė prašymą paskirti Lietuvai kardinolą
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Negatyvios Jaltos pasekmės 
ir Vilnius

VYTAUTAS A.DAMBRAVA

Telefonas. Skambina jau
nimo sąjungos pirmininkas 
Aras Mažeika:

— Ar ne žaviai atrodė Lietu
vos trispalvės televizijoje. Pil
nas ekranas!

Telefonas. Kalba Danutė Ro
sales, oficiali vyriausybės ver
tėja:

— Viskas puikiai pavyko! Ne
randu žodžių vyro ir savo pasi
tenkinimui išreikšti už gali
mybę vaikams — Marytei ir 
Robertukui matyti popiežių, o 
Robertuką siųsti j aerodromą 
su popiežium atsisveikinti.

Telefonas. Prie jo Maracai
bo apylinkės vicepirminin
kas inž. Alfonsas Paulauskas:

— Žinome, kad užsimotasis 
projektas pareikalavo daug 
sumanumo ir sunkaus darbo. 
Lietuvos vardas iškilo spau
doje ir televizijoje; j lietuvius 
atkreipė dėmesį popiežius. 
Trispalvės televizijoje mus 
giliai jaudino. Didžiavomės 
esą lietuviai. Sveikinu ir svei
kinkite visus!

Telefonas. Išgirstu balsą 
Lietuvių katalikų misijos ta
rybos vicepirmininko inž. An
tano Šulco:

— Žinai, mano dukros baž
nyčios nevengia. Bet turėtu
mei pasiklausyti jų dabar, tik 
ką grįžusių iš aerodromo, kur 
popiežius su Dalia ir Reginu- 
te sveikinosi, kalbėjo ir lie
tuviams sveikinimus perdavė.

Telefonas. Išgirstu svarbiau
sią naujieną iš lenkų bažnyti
nio komiteto atstovo inž. Fe
likso Zubro:

— Turiu gerų žinių. Tik ką 
baigiau pasikalbėjimą su 
dviem popiežiaus palydovais: 
su man nuo seno gerai pažįs
tamu rašytoju Tadeusz Nowa- 
kowskiu (jis visuomet lydi po
piežių kelionėje, yra intymus 
jo bendradarbis) ir su “L’Os- 
servatore Romano” lenkiškos 
laidos redaktorium kun. Adam 
Bonieckiu. Jie pranešė, kad 
popiežius jau matė didelį skel
bimą “El Universal” dienraš
tyje ir kad jo palyda yra suža 
vėtą forma, kuria buvo prašo
ma Lietuvai kardinolo. Visi 
labai labai patenkinti. Iš visų 
tautinių grupių jūs buvote vie
ninteliai, mokėję popiežiaus 
vizitą išnaudoti savo krašto 
reikalui. Vytautai, atliktas 
labai geras darbelis!

Telefonai, telefonai... Iš 
šių telefoninių frazių galima 
susidaryti įspūdį, kaip reaga
vo savieji ir svetimieji į Lie
tuvių Bendruomenės ir mūsų 
Katalikų misijos konkretų už
davinį: popiežiaus Jono-Pau- 
liaus II vizito metu Venezue- 
loje pasimatyti su juo, ir pra
šyti Lietuvai kardinolo.

Atsimenu, prieš kelis mėne
sius stipriai negaluojąs mūsų 
kapelionas salezietis kunigas 
Antanas Perkumas kreipėsi į 
mane, prašydamas jo vardu im
tis iniciatyvos popiežių nors 
gatvėje lietuviška vėliava ar 
plakatu pasveikinti.

— Klebone, jūs turite laikyti 
mane kiek galint toliau nuo 
popiežiaus, — tąsyk pasakiau. 
— Man rūpės tik vienas daly
kas — spausti popiežių, kad 
Lietuva susilauktų kardinolo.

Nustebino klebonas savo at
sakymu:

— Aš tam pritariu. Daryk, 
kaip išmanai, o aš tau padė
siu.

— Sukalbėk, tėveli, “Svei
ka Marija” ir gyvenkime tikė
jimu.

— Ne tik “Sveika Marija” — 
visą Rožinį sukalbėsiu.

Latvio paskyrimas
Mane giliai sujaudino Lie

tuvos pogrindžio balsas, pa
skyrus kardinolu latvį Vai- 
vods. Lietuviai nepavydėjo 
latviams, nes gal paskirtasis 
buvo tikrai reikalingas jų ti
kėjimui stiprinti. Ne pavydas, 
o nenusakomas nepasitenkini
mo jausmas kilo širdyje. Ko
dėl lietuviai vis aplenkiami? 
Katalikų Bendrija negali už
miršti, kad hierarchijos pur
puras reiškia ne vyno spalvą 
ir patogų gyvenimą, o K. Bend
rijos kankinių kraują. Prisi
pažinsiu: širdyje buvau suki
lėlis. Neįtikino manęs kalbos: 
girdi, nenorima Katalikų 
Bendrijos Lietuvoje statyti į 
pavojų. Katalikų Bendrija vi
są priespaudos laiką buvo pa
vojuje. Jeigu kunigai, vysku
pai ir arkivyskupai gali ledyti 

Sibiro taigose, tai kodėl gi ne 
lietuvis kardinolas?! Kodėl 
Lietuvoje mūsų kova ir kan
čia turi būti ribojama tik ar
kivyskupo laipsniu?! Lietu
voje ir kardinolas mokėtų dirb
ti, kovoti ir kentėti už Kristų.

Jaudino mane 1983 m. vasa
rio 14 d. “LKB kronikos” žo
džiai: “Šiuo sunkiu Lietuvos 
Katalikų Bažnyčiai metu, kai 
uoliausi kunigai areštuojami, 
o uolumas tarsi neįvertina
mas, Lietuvos kunigams ir ti
kintiesiems labai svarbu ne
pasimesti, bet ir toliau išlai
kyti pirmykštę pagarbą ir iš
tikimybę Apaštalų Sostui. Pati 
Apvaizda pasirūpins, kad tik
roji ištikimybė triumfuotų. 
0 krikščioniškas triumfas pra
sideda nuo kryžiaus ...”

Nuo to laiko manyje gimė 
nauja pareiga — jieškoti ke
lių, kad Lietuvos K. Bendri
jos šauksmas tyruose būtų pa
saulio išgirstas, o popiežiaus 
įvertintas.

Dabar gera proga
Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II 

atsilankymas Venezueloje 
1985 m. sausio 26-29 d.d. ir da
vė progą konkrečiai veikti. Pri
vačiai sužinoję apie Venezue
los Nacionalinę Misiją pasie
kusį popiežiaus pageidavimą 
bent labai trumpam susitikti 
su Venezuelos lenkais, mudu 
su klebonu įteikėme Lietuvių 
katalikų misijos ir Bendruo
menės vardu raštus Nacionali
nės konferencijos direktoriui 
vysk. Baltazarui Porras, iš Va
tikano popiežiaus vizito rei
kalu atvykusiam mons. Rober
to Tucci ir nuncijui Luciano 
Storero, prašydami lietuviams 
specialios audiencijos. Rašte 
priminėme popiežiaus palan
kumą lietuviams, išryškėjusį 
iškilmingame šv. Kazimiero 
sukakties minėjime Vatikane, 
popiežiaus kraujo giminystę 
su lietuviais ir faktą, kad abi 
tautos, lenkų ir lietuvių, ne
ša bolševikinės okupacijos 
jungą, tik Lietuvoje jis yra kur 
kas kietesnis ir sunkesnis.

Vysk. Porrąs reągavo. grei
tai ir pozityviai. Kadangi pra
džioje buvo numatyta tiktai 
15 minučių popiežiaus susiti
kimas su lenkais, jis kreipė
si į Lenkų katalikų misijos va
dovą kun. Ričardą Urbansky, 
siūlydamas specialios audien
cijos laiką pratęsti iki 45 mi
nučių, į ją įjungti lietuvius, 
o mažesniais skaičiais ir kai 
kurių kitų pavergtų tautinių 
grupių atstovus. Kun. Urbans
ky sutiko ir su mumis bendra
darbiavo pats ir per lenkų ko
miteto atstovą lietuvių drau
gą inž. Feliksą Zubrą bei ki
tus koordinatorius. Lietuviai 
esame dėkingi Lenkų katalikų 
misijai ir kun. Urbanskiui už 
paramą.

Dėmesys pavergtiesiems
Speciali audiencija su po

piežiumi buvo organizuojama 
modernioje Teresa Careno 
teatro salėje, kuri talpina 
1,360 asmenų. Lenkams buvo 
rezervuota 1000 vietų, tačiau 
reikalauta, kad jie įsileistų 
ir kitų tikybų lenkus, ypačiai 
žydus, ir net lenkų ambasados 
pareigūnus, jei jie pageidautų 
audiencijoje dalyvauti kaip 
privatūs asmenys, o ne komu
nistinio režimo atstovai. Tau
tinėms grupėms buvo galvota 
skirti apie 100 vietų ir jas ri
boti lietuviais, latviais, veng
rais, ukrainiečiais, slovėnais 
ir kroatais. Jei pradžioje len
kai būkštavo, galvodami, kaip 
sukviesti tūkstantį lenkų idea
liai susiskaldžiusioje penkių 
tūkstančių narių kolonijoje, 
tai greitai baimė išnyko, nes 
tiek vyskupas Porras, tiek ir 
kiti Nacionalinės konferenci
jos pareigūnai, pagal įsigalė
jusį venezuelietišką paprotį, 
dešimtimis ir net pusšimčiais, 
grūste grūdo savo šeimos na
rius, gimines ir pažįstamus, o 
Nacionalinė misija visame tu
rėjo lemiamą balsą.

Lietuviams pradžioje buvo 
galvota duoti 35-40 vietų, bet 
prasidėjo “kryžiaus karas”, 
kurį baigus, lietuvių skaičius 
pašoko iki 65. Tai buvo gau
siausia tautinė grupė. Latvių 
grupė buvo mažiausia — apie 
15 asmenų. Be to, popiežiaus 
susitikime su Venezuelos jau
nimu lietuviams buvo planuo
ta skirti 50 vietų 40,000 talpi
nančiame olimpiniame uni
versiteto stadione. Vienu me

tu tą skaičių koordinatorėms 
dr. Jadvygai Klovaitei ir lie. 
Ritai Deveikytei-Senior buvo 
įsakyta numušti iki 30. Prasi
dėjo kitas mažytis nervų ka
ras. Lietuviai laimėjo ir visas 
lietuvių jaunimo sąrašas buvo 
patvirtintas. Rita Deveikytė, 
naudodamasi proga, skundėsi 
apie lietuvių jaunimui paskir
tas labai blogas vietas. Susi
tikimo, pavadinto “Tikėjimo ir 
džiaugsmo” vardu, vadovas 
kun. Jimenez ir šį skundą pa
tenkino, duodamas mūsų jau
nimui vietas arti tribūnos.

Audiencija salėje
Kadangi Venezuelos vyriau

sybė buvo labai susirūpinusi 
popiežiaus saugumu ir jo ap
saugai paskyrė 12,000 asmenų, 
tai buvo uždrausti atsišauki
mai, vėliavos, plakatai, o Te
resa Careno salėje — net ir ma
žos vėliavėlės, bet kokie ašt
rūs dalykai — net žirklutės 
antakiams moterų rankinukuo
se. Viskas buvo tikrinama.

Atrodo, šias kietas taisyk
les pirmieji sulaužė patys len
kai, nes salėje pasirodė įšmu- 
geliuotos “Solidarnosc” vėlia
vėlės. Saugumas pradėjo jas 
rankioti, o vadovavęs kariuo
menės majoras reiškė didelį 
nepasitenkinimą saleziečiui 
kun. Urbanskiui ir vienu metu, 
pusvalandį prieš popiežiaus 
atvykimą, buvo galvojama susi
tikimą su popiežium atšaukti. 
Lietuviai irgi turėjo trispal
ves vėliavėles, tačiau be stie
belių ir jas, kaip nosines, lai
kė kišenėse, laukdami tinka
mo momento panaudoti.

Scenoje buvo pilna gėlių 
ir trys vėliavos: Venezuelos, 
Vatikano ir Lenkijos. Ten pat 
sėdėjo dvasiškija, jų tarpe ir 
mūsų kapelionas kun. Antanas 
Perkumas.

Lipant popiežiui laiptais į 
salę, netoliese buvęs Romas 
Klovas pirmasis atkreipė po
piežiaus dėmesį į lietuvius. 
Popiežius atsakė šypsena ir 
rankos mojavimu.

Salėje buvo jaudinanti ty
la, šv. Petro vietininkui jon 
įžengus. Paskui pratruko plo
jimai, kuriems, atrodo, nebus 
galo.

Lietuvių atstovai
Kun. Urbansky popiežių pa

sveikino jautria kalba. Priė
mus lenkų atstovus, kroatų 
delegacija buvo pirmoji, nes 
jai burtų keliu teko garbė vi
sų pavergtų kraštų katalikų 
atstovų vardu įteikti gražią 
gėlių pintinę. Prisiartino ir 
mūsų “išrinktieji”: vienuolik
metė Milda Dugnaitė, kurios 
tėvas Algis vadovauja chorui, 
ir Bendruomenės vicepirm. 
inž. Antanas Baronas. Nors jis 
atrodo labai jaunai, bet žmo
gus metuose, turi malonų vei
dą, kiek melancholišką šypse
ną, įgimtą mandagumą ir kuk
lumą. Jam ir buvo patikėta 
“slaptoji” misija.

Popiežius sutiko tautiniais 
drabužiais pasipuošusius at
stovus lietuvišku sveikinimu: 
“Mano mieli draugai lietu
viai!” Abu pabučiavus, Milda 
nusiėmė per petį uždėtą pui
kią trispalvę juostą su įrašu 
“Lituania” ir jam įteikė, o po
piežius padovanojo po Rožinį.

Atėjo lauktasis momentas. 
Kadangi popiežius kalbėjo 
lietuviškai, mūsŲ “spokesman” 
irgi kreipėsi į jį lietuviškai, 
prašydamas Lietuvos Katali
kų Bendrijos sudėtas aukas 
pripažinti ir įvertinti, paski
riant Lietuvai kardinolą. Po
piežius nesuprato. Tada jis 
vieną ir antrą kartą tai pakar
tojo ispaniškai. Popiežius ro
dė susidomėjimą ir prašė dar 
kartą pakartoti. Susijaudinęs 
“Antaniukas” tarė: “Jūsų Šven
tenybe, Lietuva .. . maldau
ja ... Lietuvai.. . kardinolo!”

— Aha, kardinolo Lietuvai, 
— pagaliau suprato popiežius, 
švelniai taršydamas inžinie
riaus plaukus ir delegaciją 
palydėdamas vilties žodžiu 
“Galbūt”! Tuo metu lietuviams 
skirtame teatro bloke jau mir
gėjo trispalvės, o salė palydė
jo delegaciją plojimais. Nie
kas nežinojo, apie ką popie
žius ilgėliau kalbėjo su lietu
viais. Nežinojo nė patys šei
mininkai lenkai.

(Bus daugiau)

• Užsakykite “Tėviškės žiburius” 
kaip dovaną jaunavedžiams, drau
gams. uažįstamiems.

Ontario provincijos vyriausybės ministeris DENNIS R. TIMBRELL, 
pasakęs kalbą Vasario 16 iškilmėje Toronte-Mississaugoje ir kvietęs lietu
vius dalyvauti politiniame Kanados gyvenime Nuotr. St. Dabkaus

Amerika sveikina Lietuva
VALSTYBĖS SEKRETORIUS 

Vašingtonas

1985 m. vasario 11 d.
Gerbiamasis Pone Charge 
d’Affaires:

Lietuvos nepriklausomybės 
šešiasdešimt septintose meti
nėse su dideliu malonumu 
siunčiu Jums ir Lietuvių tau
tai nuoširdžius sveikinimus 
bei geriausius linkėjimus.

Man taip pat malonu šia pro
ga pakartoti ilgalaikę Jungti
nių Valstybių politiką nepripa
žinti 1940 metais įvykdytos Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos vals
tybių prievartinės inkorpora
cijos į Sovietų Sąjungą. Jung
tinės Valstybės tebėra įsipa
reigojusios principui, kad bal- 
tiečiai privalo turėti laisvę pa

Pagalba Lietuvos tikintiesiems
Taip priimta ir taip dera Ga

vėnios metu prisiminti, kad 
žmogus gyvas ne vien duona.

Nuolat minime Lietuvą, sten
giamės padėti ne tik savie
siems, bet ir visai Lietuvai. Ta
čiau Lietuvoje yra reikalų, ku
riuos ne visi žino, ne visi gali 
juos pasiekti. Kadaise dėl pa
našių reikalų verkė Marija Ši- 

Pranas Gasparonis, RŪPINTOJĖ
LIS, skulptūra

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 (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 ......... .........................

tys lemti savo pačių valstybi
nį likimą, būdami laisvi nuo 
įtakos ar prievartos iš svetur.

Kaip prezidentas Reaganas 
yra pareiškęs pavergtų tautų 
savaitės proklamacijoje, Jung
tinės Valstybės ir jų žmonės 
semiasi “stiprybės iš milijo
nų laisvės kovotojų veiksmų 
komunistų okupuotuose kraš
tuose, tokių kaip pasirašančių 
peticijas už religines teises 
Lietuvoje ...” Mes vertiname 
pastangas visų lietuvių, kurie 
kovoja už savo tautinę tapaty
bę ir laukiame tos dienos, kai 
tos pastangos pagaliau bus sėk
mingos.

Nuoširdžiai Jūsų,
George P. Shultz.

Dr. Stasiui Bačkiui, 
Lietuvos Charge d’Affaires 

luvoje, panašius rūpesčius 
šiandien išreiškia išniekinti 
ir naikinami kryžiai, Rūpinto
jėliai, lietuviai pasauliečiai 
ir kunigai kalėjimuose, vergų 
darbo lageriuose. Ne tik nelie
tuvių, bet ir lietuvių tarpe yra 
tik viena organizacija, kuriai 
pirmoje vietoje rūpi padėti lie
tuviams Lietuvoje šiose srityse 
— tai LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RELIGINĖ ŠALPA. Ji pasiekia 
ne tik Lietuvą; per ją lietuvius 
ir nelietuvius plačiai pasau
lyje pasiekia “LKB kronika”, 
įvairi kitokia informacija apie 
Lietuvą.

Per savas parapijas ir kitaip 
kasmet vis daugiau ir nelietu
viai paremia LKRŠ veiklą. Ke
lios lietuvių parapijos yra jau 
tiek silpnos, kad nepajėgia pa
remti šio reikalo. Tokių vietų, 
kur lietuvių parapijos nėra, 
lietuviai yra prašomi kreiptis 
tiesiai į LITHUANIAN CA
THOLIC RELIGIOUS AID, 351 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207, USA.

Šis priminimas skelbiamas 
ne tik paramos tikslu — esate 
prašomi atsiliepti kiekvienas, 
kuris pageidautų lietuvių ar 
nelietuvių kalba informacinės 
literatūros.

Vyskupas Vincentas Brizgys

JUOZAS VITENAS

Jaltos nutarimų atšaukimo 
klausimas nustojo aktualumo 
sen. Robertui W. Kastenui pa
teikus Amerikos kongresui 
naują rezoliuciją, kurioje da
bar kalbama ne apie Jaltos 
susitarimų atšaukimą, bet 
apie šių susitarimų negatyvių 
pasekmių atmetimą.

Todėl dabar kyla klausimas, 
kas yra tos negatyvios pasek
mės ir kaip jų atmetimas atsi
lieps Lietuvai bei Vilniaus 
sričiai.

Jaltos susitarimai tiesiogiai 
Lietuvos neliečia, nes apie 
Lietuvą juose nekalbama. Ta
čiau Lietuvos interesai buvo 
paliesti Rooseveltui, Churchil- 
liui ir Stalinui sutarus Curzo- 
no liniją laikyti rytine Lenki
jos siena. Šis nutarimas reiš
kia, kad Vilniaus kraštas buvo 
atskiriamas nuo Lenkijos.

Todėl mums dabar svarbu, 
ar šis trijų didžiųjų nutarimas 
Jaltoje bus pripažintas negaty
via pasekme ir tuo būdu atmes
tas. Tai vėl galėtų reikšti Vil
niaus krašto priskyrimą Len
kijai.

Iš prez. R. Reagano pareiški
mo Jaltos susitarimų sukakties 
proga matyti, kad Amerikos vy
riausybė nesirengia tai pada
ryti. Prez. R. Reaganas taip 
pareiškė: “Kodėl Jalta šian
dien svarbi? Ne dėl to, kad mes 
Vakaruose norime atnaujinti 
senus ginčus dėl sienų. Toli 
nuo to. Priežastis, kodėl Jal
ta tebėra svarbi, yra ta, kad 
laisvė Europoje yra nebaigtas 
reikalas. Tie, kurie teigia, kad 
klausimą sudaro sienos ar teri
torija, tikisi, kad tikrieji klau
simai — demokratija ir nepri
klausomybė kažkaip pranyks. 
Jie nepranyks. Yra viena sie
na, kurią simbolizuoja Jalta ir 
kuri niekad negalės būti įtei
sinta, tai linija, skirianti lais
vę nuo priespaudos”. (The 
White House Press Release, 
Febr. 5,1985).

Anksčiau kalbėdamas Ame
rikos lenkams Varšuvos suki
limo 40. metų sukakties pro
ga prez. R. Reaganąs pasisa
kė prieš Jaltos susitarimų at
šaukimą.

Taigi atrodo, Jungtinės Vals
tybės neatmes Curzono linijos 
kaip Lenkijos rytinės sienos. 
Tačiau, jei ir būtų atmesta, 
Vilniaus srities padėtis tiek 
teisiškai, tiek faktiškai nepa
sikeistų.

Pirmiausia, jei Jungtinės 
Valstybės atsisakytų Jaltos 
susitarimo dėl Curzono lini
jos, tai dar nereikštų, kad jos 
automatiškai vėl pripažįsta 
1939 m. buvusią padėtį. Prie
žastys, dėl kurių Jungtinės 
Valstybės pritarė Curzono 
linijai, gali tebegalioti, ir to
dėl jų nusistatymas gali būti 
nepasikeitęs. Be aiškaus Jung
tinių Valstybių tuo klausimu 
pasisakymo padėtis būtų ne
aiški.

Lietuvos Prisikėlimo šventovė Kaune, kuri buvo statoma kaip Tautos pri
sikėlimo paminklas, sovietinės okupacijos buvo paverstas vergijos pamink
lu — jame įrengta radijo įmonė, kuri tebeliudija Lietuvos priespaudą

Antra vertus, nutarimas Jal
toje laikyti Curzono liniją ry
tine Lenkijos siena buvo tik 
gairė, pagal kurią Lenkija ir 
Sovietų Sąjunga 1945 m. rug
pjūčio 16 d. pasirašė sutartį, 
oficialiai pripažindamos Cur
zono liniją su mažais pakeiti
mais bendra abiejų valstybių 
siena. Tuo būdu šia sutartimi 
pati Lenkija atsisakė savo ry
tinių sričių ir tuo pačiu Vil
niaus krašto. O pagal tarptau
tinę teisę dviejų suvereninių 
kaimyninių valstybių laisvu 
susitarimu nustatyta bendra 
siena yra neginčytina, nebent 
kitos valstybės turėtų specia
lių interesų. Sunku numatyti, 
kokiais sumetimais Jungtinės 
Valstybės galėtų prieštarauti 
šiai sutarčiai, kurią sudarė 
jų ir D. Britanijos pripažin
ta Lenkijos vyriausybė pagal 
Jaltoje priimtą sutarimą.

Tiesa, yra teigiančių, kad 
Lenkijos vyriausybė šią sie
nos sutartį sudarė su Sovietų 
Sąjunga ne laisva valia, kad 
sutartis buvo sovietų primes
ta, kad Lenkija nėra laisva 
valstybė.

Pastarąją pažiūrą neretai 
paremia ir Jungtinės Valsty
bės, skelbdamos Pavergtų tau
tų savaites ir kitomis progo
mis iškeldamos sovietų įvyk
dytą Rytų Europos pavergimą. 
Tačiau iš kitos pusės tiek Jung
tinės Valstybės, tiek kitos ša
lys pilnai pripažįsta Lenkijos 
vyriausybę, yra apsikeitusios 
diplomatiniais atstovais. Len
kija yra priimta į Jungtines 
Tautas pilnateise nare, lygiai 
su kitomis Vakarų demokrati
nėmis šalimis. Tokiu būdu 
Lenkija formaliai laikoma su
verenine, nepriklausoma vals
tybe, kurios sudarytos sutar
tys su kitomis šalimis yra pri
pažįstamos. Tačiau kai kalba
ma apie sienų sutartį su So
vietų Sąjunga, jau teigiama, 
kad ji ne laisvai sudaryta ir 
todėl negalioja. Bet nesigirdi 
balsų apie negaliojimą 1970 
m. sudarytos ir 1972 m. ratifi
kuotos Vakarų Vokietijos ir 
Lenkijos sutarties, kuria Ode
rio Neissės linija buvo pripa
žinta vakarine Lenkijos siena.

Taigi Lenkijai būtų sunku 
įrodyti, kad jos sutartis su So
vietų Sąjunga dėl bendros sie
nos negalioja.

Vis dėlto reikia atminti, kad 
Vilniaus priklausomybės klau
simą, kai Lietuva atgaus lais
vę, lems ne tik tuometinė jo 
teisinė ar faktinė padėtis, bet 
ir jėgų santykis tame ruože, 
kaip tai rodo Lietuvos patir
tis 1920 m.

Pianino technikas
A. BRIČKUS

gali sutvarkyti jūsų turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.
Skambinti 762-6128 Toronte.



4 psi. • Tėviškės žiburiai * 1985. III, 5 — Nr. 10 (1829)

© PAVERGTOJE TEVYffiJE
& LIETUVIAI PASAULYJE

SUŽEISTAS AFGANISTANE
Mobilizuotų lietuvių dalyva

vimas kovose su Afganistano 
partizanais lig šiol buvo nutyli
mas spaudoje. Pirmuosius ledus 
pralaužė T. Tubinienė “Kom
jaunimo tiesos” vasario 5 d. 
laidoje atspausdintu rašiniu 
“Grumtynės prie gyvybės ke
lio”. Jame pasakojama apie Klai
pėdoje gimusį seržantų Rober
tų Žitkų, “atlikusį internacio
nalinę pareigų” Sovietų Sujun
gęs okupuotame Afganistane. R. 
Žitkus ketverius metus studi
javo Klaipėdos statybos techni
kume, svajojo, kaip statys savo 
miestų, kuriame gimė ir užaugo. 
Deja, Klaipėdon jis grįžo su 
antros grupės invalidumu: “Ry
tais, kai už langų tvyro tirštas 
rūkas, pradeda smarkiau mausti 
rankų. Robertas sužeistų vietų 
patrina delnu, priglunda prie 
lango. Kaip gerai jis atsimena 
savo paskutiniųsias grumtynes. 
Kartų išsiruošė į kelių R. Žit
kaus žvalgų dalinys. Jie žygia
vo vis tolyn ir tolyn, o aplinkui 
stojosi stačios uolos, darėsi kas
kart tamsiau, nebuvo matyti nė 
gyvos dvasios. Nuo tylos spengė 
ausyse. Ir staiga kalnų rimtį 
perskrodė automatų kalenimas. 
Kulka viena po kitos smigo į pe
čius. Robertas prarado sųmo- 
nę. Po to teko gydytis ligoninė
se. Pažeisti nervai, ranka tapo 
bejausmė...”

SKAUDUS SMŪGIS
Jaunuoliui, svajojusiam apie 

gimtojo miesto statybas, tai bu
vo skaudus smūgis, sujaukęs 
ateities planus: “Atmena, gydy
tojai tik lingavo galvomis, skės
čiojo rankomis. Atrodė, kad jau 
niekas nepasikeis. Bet kaip su 
tuo susitaikyti, kai tau tik per 
20? Ir Robertas ėmė treniruo
tis. Pakirdęs anksti rytų, rau
kydamasis iš skausmo, masažavo 
ir masažavo rankų .. . Neapra
šysi visko, kų jis padarė pats, 
gydytojai. Antros grupės invali
dumas pakeistas trečios. Ranka 
bemaž išgijo ...” Afganistanu 
R. Žitkui primena ant jo stalo 
naujame bute Klaipėdoje stovin
ti maža penkių vaikinų nuotrau
ka. Jiems teko saugoti plentų 
Pakistano pasienyje: “Reikia 
įtempti akis ir ausis. Visų nak
tį nei užsirūkysi, nei žodžio tars
telėsi, nei pajudėsi. Dušmanai 
tarsi katės tyko grobio iš pasa
lų. Puola tik iš už kampo, šau
na tik į nugarų. Daugiau jie ne
sugeba — bailūs”. Dušmanais va
dinami Afganistano partiza
nai. Tųkart naktis buvo rami, 
rytų devyniolikmečiai jaunuo
liai nusifotografavo. Niekas ta
da nenujautė, kad R. Žitkus bus 
sunkiai sužeistas, ne vienų mė
nesį gydysis ligoninėje, taps tre
čios grupės invalidu.

SVETIMA ŽEMĖ
Apie Lietuvos sūnaus R. Žit

kaus nuotaikas Afganistane T. 
Tubinienė rašo: “Dar visai ne
seniai jam, Klaipėdos statybos 
technikumo studentui, ši žemė 
buvo tolima ir nepažįstama. Va
sarų išdegusi, pajuodusi, tik 
prie upių svaiginanti žaluma. 
Greta — neprieinami kalnagūb
riai, mažyčiai kišlakai, užkopę 
beveik į pačias viršūnes. Iš vi

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 / 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

sur nūnai gali išgirsti pagal
bos šauksmų. Todėl šie vaikinai 
ir apsiginklavę. Visų naktį pen
kiese saugojo kelių, vedantį Ka
bulo link...” Tas kelias įsire- 
mia į tarpeklį, už jo — Pakista
nas. Nuo kišlakais vadinamų kai
melių T. Tubinienė peršoka į so
vietinės propagandos dirvonus: 
“Pakistanas. Ten stovyklos, for
muojami būriai prieš afganų re
voliucijų. Juose daug buvusių 
afganų, iš kurių revoliucija nu
savino turtus. Kontrrevoliucio
nierius moko Vakarų instrukto
riai, teikia ginklus. Naktį tarsi 
šikšnosparniai pereina sienų ir 
sėja mirtį...” Tų mirtį ne tik 
naktį, bet ir dienų sėja ir oku
paciniai sovietų daliniai, gink
luoti moderniausia technika, at
nešę Maskvoj sugalvotų revoliu
cijų, kurios nenori ir kuriai ne
pritaria afganų tautos daugu
ma. Dušmanais vadinami parti
zanai tik sieką laisvės Afganis
tanui, okupantų išsikraustymo. 
Be reikalo propagandiste T. Tu
binienė džiaugiasi tuščiais na
mais ir net kaimeliais kalnuo
se, žmonių pasitraukimu į slė
nius, kur stovi okupaciniai so
vietų batalionai, pralaimintys 
kovas kalnuose. Grasinimais ir 
net bombardavimais jie prie
varta buvo suvaryti į slėnius, 
kad dušmanai kalnuose liktų be 
maisto, gyventojų parūpinamos 
pastogės. R. Žitkaus sužeidi
mas atskleidžia dabartinę mūsų 
tautos tragedijų. Lietuva, pati 
būdama okupuota, savo jaunimo 
kraujo aukomis yra priversta 
remti okupanto pastangas jai 
svetimoje Afganistano žemėje. 
Seržantas R. Žitkus Klaipėdon 
grįžo trečios grupės invalidu, 
su medaliu “Už narsumų” ir 
“Raudonosios žvaigždės” ordi
nu. O kiek jaunuolių Lietuvon 
buvo sugrųžinti karstuose? Apie 
tai nerašo nei T. Tubinienė, nei 
kiti kompartijai tarnaujantys 
propagandistai.

MELŽĖJŲ KLUBAS
Kauno rajono melžėjų sųskry- 

dyje įsteigtas “Penkiatūkstanti- 
ninkių” vardu pavadintas mel
žėjų klubas. Jo narėmis tapo 
melžėjos, per metus iš kiekvie
nos karvės primelžusios po 5.000 
ar daugiau kilogramų pieno. 
Klubo pirmininke išrinkta Lie
tuvos veterinarijos akademi
jos mokomojo ūkio melžėja Jo
lanta Olberkienė, tapusi me
chanizuoto melžimo čempione 
Sovietų Sųjungoje.

NEVYKDO NURODYMŲ
L. Starinskienės pranešimu 

“Tiesos 25 nr., Vandens ūkio pro
jektavimo institutas, ruošda
mas žemių sausinimo-melioravi- 
mo projektų Šilalės rajono Pa- 
jūralio sovchoze, nesilaikė Gam
tos apsaugos komiteto nurody
mų. ' Gamtosaugininkai reikala
vo nemelioruoti projektan pa
tekusio Stigrės upelio ir jo slė
nio dalies. Mat upelyje veisiasi 
vėžiai, slėnyje auga reti auga
lai. Jame yra retų ir nykstan
čių vabzdžių. Projektuotojų pa
žaidų išaiškino rajono prokura
tūra, tikrinusi gamtos apsau
gos įstatymų laikymusi. Šių klai
dų dabar teks ištaisyti, nors tai 
ir brangiai kainuotų. V. Kst.

KELIONĖS Į LIETUVĄ
Grįžta

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

Dalis torontiškio "Volungės” choro, dažnai koncertuojančio įvairiose iškilmėse Nuotr. St. Dabkaus

Hamilton, Ontario
KLK MOTERŲ DRAUGIJOS Ha

miltono skyriaus tradicinis Užga
vėnių blynų vakaras sutraukė jau 
nebeįprastų mūsų renginiuose ma
tyti tokių gausių žmonių minių. 
Užsigavėti suėjo šeimos su vai
kais, privažiavo žmonių ir iš toli
mesnių vietovių. Išsirikiavę eilėj 
visi su lėkštėmis laukė savo eilės 
prisidėti kaldūnėlių, blynų ir ku
gelio. Paskum visi ėjo į kitų eilę 
prie skanių pyragų ir kavos. Turė
jo rengėjos ir barų. Katalikių mo
terų pagamintas maistas būna gar
dus. Tai yra visi pastebėję, tad 
kiekvienais metais į jų blynų ba
lių ateinančiųjų skaičius vis di
dėja. Buvo ir smulkių laimikių lo
terija, kuri taip pat gerai praėjo. 
Daug dėl to pasidarbavusios mū
sų moterys dabar gali pasidžiaug
ti geru pelnu. Vakarui, kad ir be 
garsiakalbio, sklandžiai vadova
vo Z. Rickuvienė.

METINIŲ PROGA šv. Mišiomis 
buvo prisimintas a. a. Gracijonas 
Jasevičius. Mišiose, kurias atna
šavo kun. J. Liauba, dalyvavo ve- 
lionies žmona Elena, dukrelė Gvy- 
na, uošviai Ant. ir Vyt. Januškos, 
iš Otavos atvykusi vyrensioji duk
ra Rasa Syrotiuk ir sūnus Rolan
das iš Londono, Ont. Dalyvavo taip 
pat daug velionies buvusių drau
gų, kaimynų ir bendradarbių. Prie 
vargonų buvo suėjęs ir AV par. 
choras su vad. D. Deksnyte-Powell. 
Prisimindami savo buvusį choris
tų a. a. Gracijonų, choras per Mi
šias pagiedojo giesmių. K. M.

METINĖS MIŠIOS už a.a. Liudvi
kų Borusų bus š.m. kovo 10, sekma
dienį (ne šeštadienį, kaip per klaidų 
paskelbta “TŽ” 8 nr.), 9 v.r., Aušros 
Vartų šventovėje Hamiltone. Kor.

Delhi-Tillsonburg, Ont.
A. a. ELEONORAI JURĖNIE- 

NEI MIRUS 1985 m. vasario 6 d., 
jos atminimui paaukojo “Tėviš
kės žiburiams” $20: P. Janulis, A. 
Klemkienė; $10: I. Mačiulis, M. 
Rudokienė, P. Augaitis, V. Vytas, 
A. Budreika; $15: B. A. Stonkai; 
$5: B. Čaika, V. Galeckas. Iš viso 
$115. Kanados lietuvių fondui $10: 
P. Janulis. Tautos fondui $20: G. 
Rugienius; $10: M. Norkus, V. Za- 
durskis, B. M. Povilaitis, J. Stro- 
domskis, L. J. Vitai, K, Ratavičius, 
D. Žiogas. Iš viso $90.

A. a. ALFONSUI RUDOKUI MI
RUS 1985 m. vasario 12 d., jo at
minimui paaukojo “Tėviškės ži
buriams” $10: M. Obelienius, P. 
Lapienis; $5: S. Oleka, E. B. Vyš
niauskas, B. Čaika. Iš viso $35. Tau
tos fondui $25: P. Ozolas; $20: K. 
Pocius, J. Mačiulis; $10: G. Rugie
nius, J. Vieraitis, J. Vitas; $5: S. 
Oleka, A. Martinkevičius. Iš viso 
$105. Aukas ir aukotojų sųrašus at
siuntė J. Vitas.

“Tėviškės žiburių” leidėjai reiš
kia nuoširdžių padėkų dosnie
siems lietuviškos spaudos rėmė
jams.

St. Catharines, Ont.
LABAI SĖKMINGA VASARIO 

16 ŠVENTĖ buvo dar ir todėl, kad 
15, 16 ir 17 vasario dienomis skais
čiai švietė saulė. Tai juk retas 
atsitikimas! Užtat vėliavos pakė
limas prie miesto rotušės buvo ir 
įspūdingas, ir labai sklandus. 
Gražiausioje vietoje iškelta vė
liava liko plevėsuoti tris dienas. 
Burmistras paskelbė “Lithua
nian Independence Day”. Labai 
gerai atrodė keturios organiza
cijų vėliavos su jų palydovais, 
puikų įspūdį paliko trys lietuvės, 
pasipuošusios tautiniais drabu
žiais ir dalyvavusios prie lietu
viškos trispalvės pakėlimo.

Vėliava buvo pakelta vasario 
15 d. Tų pačių dienų CKTB radijo 
stotis kelis kartus perdavė iškil
mių momentus. Girdėjos burmist
ro proklamacija, o jos gale skam
bėjo Lietuvos himno dalis.

Vasario 17 d. buvo iškilmingos 
Mišios, spacialus pamokslas, vai
niko padėjimas prie Laisvės pa
minklo. Po neilgos pertraukos 
įvyko meninė programa, kurios 
metu buvo pagerbti mūsų kūrėjai- 
savanoriai, dalyvavę šioje šven
tėje — Antanas Šukys, Stasys Mači- 
kūnas ir Stepas Ulbinas.

Labai gerai pasirodė Hamilto

no “Aukuro” aktoriai, o taip pat ir 
mūsų solistai Veronika ir Alek
sandras Paulioniai.

Po programos įvyko visiems da
lyviams priėmimas-kavutė ir šei
myninė loterija gana vertingų 
laimikių, visus nuskaidrinusi ge
ra nuotaika, pilnai padengusi 
šventės išlaidas, nes gauta ir tie
sioginių aukų.

Vasario 16 šventė buvo sėkmin
ga dar ir todėl, kad visur mūsų 
žmonės dalyvavo gausiai, paro
dė didelį vieningumų, suaukojo 
daug ir fondams. Kor.

PADĖKA
Dėkojame žemiau išvardintiems 

lietuviams už piniginę aukų Va
sario 16 šventės išlaidoms pa
dengti. Paaukojo $40: Pr. Gabrė
nas; $30: VL. Timošenka, A. Stau
gaitis; $20: N. Zeliznak-Lataus- 
kaitė; $15: Pr. Meškauskas, P. B. 
Balsai; $13: A. Tauteras; $11: A. V. 
Paulioniai; $10: St. Gudaitis, K. 
Grunys, J. Skeivelas, A. Zubric- 
kas, S. Zubrickas, St. Janušonis, 
S. Ulbinas, G. Jonaitis, VI. Juo
dys, kun. K. Butkus, V. Ruzgys, J. 
Gėlas, St. Mačikūnas, S. Šetkus, 
P. Šukys, A. Gverzdys, J. Lianga, 
A. Zosenas, A. Panumis, B. K. Ge- 
geckas, J. Kalainis, P. Dauginas, 
Kazys Butkus; $8: V. Satkus; $7: Z. 
Jakubonis, J. Dainora; $6: M. Sat
kevičius, Kazragys; $5: J. Gudins- 
kas, A. Šetikas, J. Vyšniauskas,
K. Bogušis, P. Zubas, J. Dervai- 
tis, J. Paukštys, J. Girevičius, A. 
Polgrimas, J, Žemaitis, L. Labuc- 
kas, R. Slavickas, K. Jonušas, J. 
Karaliūnas. Kiti aukojo mažiau.

KLB St. Catharines 
apylinkės valdyba

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju tautiečiams, 

mane lankiusiems 1984.XH.10 — . 
XII.24 ligoninėje ir namuose. Ypa
tingų padėkų reiškiu St. Catha
rines pranciškonų misijos vado
vui kun. J. K. Butkui, OFM, už lan
kymų ir religinius patarnavimus. 
Nuoširdžiai dėkoju už gėles, do
vanas, korteles ir linkėjimus grei
tai pasveikti: A. A. Šetikams, J. V. 
Žemaičiams, P. J. Gabrėnams, P. 
I. Baronams, J. O. Karaliūnams, 
A. J. Zubrickams, S. S. Zubrickams, 
E. O. Sakalauskams, P. D. Daugi- 
nams, I. S. Tauterams, J. Vyšniaus
kui, L.K.V.S. “Ramovė”, J. Šarap- 
nickui, K. Jonušui, V. Kudžmienei 
ir dukrai, A. O. Gurgždžių šeimai, 
P. M. Šiūliams.A. M. Pusdešriams,
L. I. Paškauskams ir mamai, B. 
Vaišnorui, G. Pamataičiui, A. Fi- 
ravičiui, L. Juzukonienei, A. J. 
Gataučiams, J. L. Labuckams, O. 
Trečiokienei, P. V. Kemežiams, 
Fa. Belvedere, seseriai O. Stan- 
kaitienei su šeima, sūnui Edmun
dui su šeima. Dėkoju visiems, svei- 
kinusiem žodžiu ir per telefonų. 
Jūsų visų parodytas nuoširdumas 
ir užuojautos prisidėjo prie ma
no pasveikimo.

Lieku visiems dėkingas -
J. Dervaitis

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “T AI IZ A ” 
KREDITO KOOPERATYVAS 1 /iLlVl
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..............103A%
santaupas.........................7’/2% asmenines paskolas.......12’/z%
kasdieninei palūkanas Nemokamas pilnas
už santaupas........................ 7% čekių patarnavimas.
term, indėlius 1 m.......... 1074% Nemokama narių gyvybės
term, indėlius 3 m.......... 1O3 A % drauda pagal santaupų
reg. pensiją fondo.......... 9’/4% dydį iki $2.000.
90 dienų indėlius.................. 9% Nemokama asmeninių
(minimum $5.000) paskolų drauda iki $10.000.

Sault Ste. Marie, Ont.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS atstatymo minėjimas įvyko 
vasario 16 d. Lietuvos trispalvė 
plevėsavo prie miesto salės tarp 
Kanados ir Sault Ste. Marie mies
to vėliavų. Tos dienos vakare tau
tiečiai susirinko į “Minelli’s Res
taurant” vakarienei. Šį kartų bu
vo pats didžiausias vienų tik lie
tuvių susibūrimas. Malonu buvo 
matyti daugiau jaunimo, besido
minčio minėjimu. Vakarienės me
tu, apylinkės valdybos pirminin
kas skaitė patriotinio pobūdžio 
paskaitų, paaiškindamas kaip 
svarbi yra ši sukaktis ir kaip liūd
na yra ši didelė šventė. Jis primi
nė, kad kiekviena tautinė šventė 
mums išeivijoje yra tautinio bei 
patriotinio atsinaujinimo diena. 
Idealai, kuriuos iškėlė Lietu
vos nepriklausomybės atstatymas 
prieš 67-rius metus, ir dabar tei
kia mums viltį, kad Lietuva vėl 
bus laisva ir nepriklausoma.

PENISINKAI, PENSININKAI! 
Jų būrys didėja. Neseniai pasi
traukė iš darbo pensijon: Stasys 
Druskis, Vaclovas Goldbergas, 
Jonas Meškys ir Vytautas Vainu- 
tis. Jie daug metų dirbo “Algoma” 
plieno įmonėje. St. Druskis turi 
vasarnamį prie Echo ežero. Ten 
jis ketina praleisti senatvės die
nas. Prie kelio, šalia jo vasarvie
tės, yra pastatytas lietuviškas kry
žius, aptvertas tvorele, o prie eže
ro plevėsuoja Lietuvos vėliava. 
V. Goldbergas gerina ir gražina 
savo dukters namus. J. Meškys 
yra dar neapsisprendęs, kaip pra
leis pensininko dienas, bet šiuo 
metu daugiau domisi spauda ir te
levizija. V. Vainutis įstojo į 
“YMCA” sporto klubų ir bandys at
jaunėti.

Dabartiniu metu iš mūsų čia gy
venančių yra daugiau pensininkų 
nei dirbančių. Be to, dar šiais me
tais keletas dirbančių ruošiasi 
pasitraukti iš darbo poilsui. Vi
siems pensininkams linkime gerų 
saulėtų dienų mūsų šiaurės pro
vincijos gražioje gamtoje.

Valdyba

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte

Daromi nauji minkšti baidai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. P. 
Lubys. Tel. 498-5823 arba 755-3174

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

JA Valstybėse
VII-jų dainų šventę Amerikoje 

JAV ir Kanados LB valdybos su
rengs 1986 m. liepos 6 d. Chorų 
dirigentų, vadovų ir valdybų at
stovų pasitarimas tos šventės 
reikalais įvyks š. m. kovo 16 d., 
2 v.p.p., Klivlande, Lietuvių na
muose, 877 E. 185th St. Jame bus 
išrinkta vietovė dainų šventei, 
sudarytas organizacinis komite
tas, aptartas šventės repertua
ras, muzikinio veikalo konkur
sas. Kviečiami dalyvauti visi 
suinteresuoti asmenys. Atvyki
mų į pasitarimų reikia iki kovo 
12 d. pranešti JAV LB krašto val
dybos pirm. dr. Antanui Butkui, 
2370 Canterbury Rd., University 
Hts„ OH 44118, USA. Tel. (216) 
932-9944.
Savaitraštis “Darbininkas” šiais 

metais mini savo veiklos septy
niasdešimtmetį. Jis buvo pradė
tas leisti 1915 m. vasarų Bosto
ne. Leidybų 1950 m. perėmė lie
tuviai pranciškonai, “Darbinin
kų” 1951 m. iš Bostono perkėlę į 
Brukliną. Čia jis buvo sujungtas 
su “Amerika” ir Pitsburge ėju
siomis “Lietuvių žiniomis”. Su
kakties proga sklebiamas roma
no arba novelių rinkinio kon
kursas, kuriam bus panaudo
tas iš čikagiečio mecenato kun. 
dr. J. Prunskio gautas tūkstan
tis dolerių. Abiejų kūrinių te
mas pasirenka autoriai, tačiau 
į jas reikia įjungti spaudos žmo
nes — laikraščio leidėją, redak
torių, žurnalistą, spaustuvinin
ką arba skaitytoją. Tokio veikė
jo pasirinkimas taip pat palie
kamas autoriams. Tie veikėjai 
gali būti susieti su spauda Lie
tuvoje arba Amerikoje. Novelių 
rinkinyje spaudos temai turi bū
ti skirtos bent dvi novelės iš 
viso rinkinio. Konkurso rezul
tatą norima paskelbti prieš 
“Darbininko” sukakčiai skirtą 
didelį koncertą, kuris planuo
jamas š. m. spalio viduryje di
džiojoje Kultūros židinio salė
je. Kūrinius konkursui atsiųsti 
iki š. m. rugsėjo 15 d. Paskirtoji 
premija tada galės būti įteikta į 
didžiajame koncerte.

1984 m. buvo sėkmingi JAV 
Lietuvių fondui. Tai paaiškėjo 
fondo tarybos posėdyje sausio 
25 d. Čikagoje. įnašų gauta $420.- 
000, pagrindinis kapitalas pa
siekė $3.102.000. Fondon įstojo 
244 nauji nariai, sudarydami 
5.560 narių šeimą. Investuotas 
kapitalas 1984 m. atnešė $275.000 
pajamų, kurių dabar nuo fondo 
veiklos pradžios jau gauta $2.- 
040.000, o lietuvybės reikalams 
paskirstyta $1.356.000. Sėkmin
gas buvo ir šešias savaites 1984 
m. pabaigoje trukęs aukų rinki
mo vajus, išjudintas skelbtis ne
norinčio tautiečio $100.000 au
kos. Ji buvo pažadėta su sąlyga, 
jei kiti lietuviai suaukos $50.000. 
Ta sąlyga įvykdyta beveik trigu
bai: aukų surinkta $96.400, ku
rias papildė daktarų Rimvydo ir 
Giedrės Sidrių pridėta $50.000 
vertės žemė. Tad per tas šešias 
savaites fondas paaugo $246.400, 
peržengdamas pagrindinį trijų 
milijonų dolerių kapitalą. Ta
ryba vienbalsiai patvirtino nau
ją valdybą, kurią dabar sudaro: 
pirm. dr. A. Razma, jo pavaduo
toja M. Remienė, vicepirminin\ 
kai — dr. J. Račkauskas ir St. 
Baras, sekr. A. Steponavičienė, 
ižd. K. Barzdukas, informacijai
— A. Juodvalkis, ūkio reikalams
— K. Dočkus, nariai specialiem 
ir jaunimo reikalam — R. Juš
kienė, O. Barškėtytė ir dr. A. 
Razma, jn.

Australija
Česlovas Zamoiskis,ilgametis 

ALB Adelaidės apylinkės pirmi
ninkas, yra ištiktas dalinio pa
ralyžiaus, kurį sukėlė kraujo 
išsiliejimas smegenyse. Gydosi 
ligoninėje, tik savaitgaliais jį 
namo parsiveža žmona, kitomis 
dienomis daug laiko pralei
džianti prie savo vyro ligoninė
je. Sveikata labai iš lėto taisosi. 
Č. Zamoiskis turi pilną sąmonę, 
skaito laikraščius, seka įvykius 
pasaulyje. Į pokalbius su lan
kytojais tegali įsijungti paraly
žiaus pažeista kalba.

Adelaidės lietuvių parapijos 
taryba sausio mėnesį surengė 
tradicinę Baltijos dieną savo va
sarvietėje “Baltija”, kuri yra 
Christies Beach pajūryje. Išvy
koje dalyvavo gausus būrys pa
rapijiečių. Vaišinosi kepsniais, 
dešrelėmis, alumi, išbandė lai
mę loterijoje. Dalyviai taipgi 
prisiminė “Baltijos” mėgėją kun. 
A. Spurgį, MIC, ir vasarvietės 
kūmą Č. Zamoiskį, sergančius li
goninėje. Jiems pasirašytos kor
telės su nuoširdžiais sveikatos 
linkėjimais.

Britanija
Mančesterio lietuvių klubas 

metinį narių susirinkimą turė
jo prieš Kalėdas. 1984 m. klubui

buvo nuostolingi. Nežinomas as
muo klubą įskundė policijai, 
kad jame alkoholiniai gėrimai 
pardavinėjami ir nenariams. 
Policija pradėjo bylą dėl nuo
statų pažeidimo. Teko samdyti 
brangų advokatą, atsakomybėn 
dėl neteisingo kaltinimo pa
traukusį policiją. Ta byla buvo 
laimėta, tačiau dėl jos teko pra
rasti dalį lankytojų ir pajamų. 
Jeigu nebūtų reikėję advokato, 
klubas 1984 m. būtų užbaigęs su 
nedideliu pelnu. Naujon klubo 
valdybon išrinkti: pirm. — A. 
Podvoiskis, vicepirm. — A. Stan
kevičius, sekr. — J. Verbickas, 
ižd. — V. Rudys, nariais — V. 
Motuzą, A. Bruzgys, E. Žebelie- 
nė ir A. Miliūnas. Kandidatais 
liko M. Miliauskienė ir J. Po
cius. Revizijos komisijon išrink
ti tys nariai — J. Podvoiskis 
(pirm.), V. Paulauskas ir A. Ja- 
loveckas.

Šveicarija
Algis Klimaitis lankėsi Ciu

riche ir Berne. Jis yra gimęs 
1948 m. Hamburge, baigęs Vasa
rio 16 gimnaziją. 1982 m. išvyko 
į Austrijos sostinę Vieną ir ten 
su kitais bendraminčiais pra
dėjo leisti laikraštį “Ost-Nach- 
richten”. To laikraščio tikslus at
skleidžia šūkis pirmame pusla
pyje: “Laisvė, teisingumas ir ne- 
riklausomybė Rytų bei Vidurio 
Europos tautoms!” A. Klimaičio 
redaguojamas laikraštis kiek
viename numeryje duoda daug 
žinių apie įvykius sovietų oku
puotoje Lietuvoje, lietuvių tau
tos laisvės siekius. A. Klimaitis 
užmezgė ryšius su Vienoje gy
venančiais lietuviais, kurių jis 
ten surado apie 20, nors ilgai 
buvo manoma, kad lietuvių Vie
noje nebėra. Berne A. Klimaitis 
aplankė Lietuvos atstovą dr. A. 
Gerutį ir Rytų instituto vadovą 
dr. P. Sagerį, kuris yra Šveica
rijos parlamento narys.

Joanos Jurkšaitytės-Stasiulie- 
nės įsteigta tautinių šokių grupė 
“Viltis” šiemet švenčia sidab
rinę veiklos sukaktį. Pokario 
metais susibūrusi mergaičių 
tautinių šokių grupelė negalėjo 
ilgai egzistuoti, nes pabėgėliams 
buvo privaloma emigracija į už
jūrio kraštus. Tai grupelei pri
klausė ir dabartinė “Vilties” 
vadovė J. Stasiulienė, įsikūrusi 
Šveicarijoje. Išvykusį lietuvių 
jaunimą ji pakeitė akademiniu 
švecarų jaunimu, susidomėjusiu 
tautiniais lietuvių šokiais. Dai
nomis “Vilties” grupei talkino 
šveicaras baritonas Otto Linsi, 
įveikęs lietuviškų dainų tarties 
sunkumus. “Viltis” daug pasiro
dymų turėjo ne tik įvairiose Švei
carijos vietovėse, bet ir už jos 
ribų — V. Vokietijoje, Austrijo
je, Italijoje, daugiausia lietuvių 
renginiuose. Dažnai juos tada 
papildydavo savo paskaitomis 
a.a. prof. dr. Juozas Eretas. “Vil
ties” eilėse tebėra R. Bartosikas, 
jon įsijungęs prieš 25 metus.

Vokietija
Bad Godesberge sausio 31 d. 

staiga mirė a.a. Juozas Urdzė, 
ev. liuteronų senjoras kunigas. 
Velionis buvo latvių kilmės (Ja- 
zeps Urdzė), gimęs 1909 m. rug
sėjo 7 d. Gudaičiuose, Akmenės 
vis. Mintaujos gimnaziją baigė 
1929 m. Teologiją studijavo Ry
gos ir Kauno universitetuose. 
Vikaru dirbo 1932-36 m. Skuode. 
Įšventintas kunigu 1937 m., iki 
repatriacijos Vokietijon 1941 m. 
klebonavo Biržuose. Pokaryje 
gyveno Liubeke, bet greit per
sikėlė į Bad Godesbergą, kur 
įsteigė Baltiečių studentų są
jungą ir jos vardu 1952 m. nu
pirko Annabergo pilį su kitais 
pastatais. Ją pritaikė Bonno- 
je mokslus einančių studentų 
bendrabučiui bei įvairiems su
važiavimams. Tuo bendrabučiu 
pasinaudojo ir nemažai lietu
vių studentų. Pilyje taipgi įvy
ko ir lietuvių suvažiavimų. Ve
lionis iki mirties buvo Annaber
go pilies reikalų vedėju, suva
žiavimų organizatoriumi. Pa
laidotas vasario 6 d. centrinė
se Bad Godesbergo kapinėse. 
Apeigas lietuvių kalba atliko 
kun. Fr. Skėrys, latvių kalba 
— velionies brolis kun. P. Urd
zė, vokiečių kalba — žentas kun. 
Amling. Prie kapo duobės pasa
kyta daug atsisveikinimo kal
bų. Be kun. Fr. Skėrio, lietuvių 
vardu atsisveikino Vasario 16 
gimnazijos direktorius A. Šmi
tas ir Vokietijos lietuvių kata
likų sielovados vadovas kun. 
dr. K. Gulbinas. Laidotuvėse 
dalyvavo keturi Vasario 16 gim
nazijos moksleiviai. Trys mer
gaitės buvo pasipuošusios tau
tiniais drabužiais. Gautos te
legramos buvo perskaitytos An
nabergo pilyje, į kurią laidotu
vių dalyvius pakvietė našlė Ve
ra Urdzienė, trys dukros ir trys 
sūnūs.



Havajų salyno Pearl Harbour įlankoje, kur II D. karo metu žuvo 3000 amerikiečių jūrininkų, pastatytas pamink
las ant paskandinto laivo. Nuotraukoje matyti tiktai jo viršus Nuotr. St. Daliaus

Sibiro mokslininkai apie girtavimo grėsmę

Kelias atgal - iš Australijos Amerikon
Ekskursinė lietuvių grupė, dalyvavusi Australijos lietuvių dienose, Havajų salose

STASYS DALIUS

Sausio 3 d. mūsų ekskursi
jos dalyviai, išsibarstę Aus
tralijoje, pradėjome rinktis į 
Sydnėjaus orauostį kelionei 
atgal. Vienas po kito atvyks- 
tantieji sveikinomės ir rikia- 
vomės prie “Pan Am” stalo. Vi
si linksmi ir gerai nusiteikę, 
dalyvavę Lietuvių dienose 
Kanberoje. Tik viena Ramunė 
šiek tiek nukentėjo, nes bū
dama jauniausia mūsų grupė
je ir judriausia, susižeidė ir 
subandažuota koja šlubavo. 
Teko vėliau padėti jai nešioti 
daiktus, nes vargiai galėjo ko
ja pasiremti. Mane atvežė ir 
palydėjo V. Gulbinas su žmo
na, kuriems likau dėkingas už 
vaišingą pastogę ir globą Syd- 
nėjuje.

Zelandijos Aucklande
Popietėje įsėdom į lėktuvą 

ir, skrisdami į rytus, greit pra
radome dienos šviesą, kai nusi
leidome Aucklande, N. Zelan
dijoje. Turėjome valandą lai
ko pažioplinėti tarptautinio 
orauosčio krautuvėse. Tuojau 
pastebėjome, kad čia krautu
vėse, nors kainos be muitų, 
bet viskas žymiai brangiau. 
Pvz. kurie pirko vyriškus ar 
moteriškus kailinukus mieste, 
čia rado kainas visu' trečda
liu aukštesnes. Viena ponia 
buvo nusipirkusi gražų avinu
ką, kuris atrodė kaip gyvas 
švelniose baltose vilnose. Il
gai jį N. Zelandijoje vežiojo
si su savim autobuse, bet da
bar jau buvo kelionei atgal 
supakavusi, nes bendrakelei
viai vis teiravosi kur gi dingo 
avinukas. Šiose krautuvėse, 
kurie dar turėjo užsilikusių 
Australijos ar N. Zelandijos 
dolerių, pasistengė jais atsi
kratyti, pridėdami ir amerikie
tiškų . . . Grįžom į lėktuvą il- 
gąi' devynių valandų kelionei į 
Havajus. Atgavom prarastą 
dieną ir ankstų ketvirtadie
nio rytą, saulei tekant, pasie
kėm Honolulu Oahu saloje.

Jau Havajuose
Atskridus laukė nemaloni 

staigmena — muitinė labai 
nuodugniai tikrino keleivių 
dokumentus, ir eilės labai lė
tai judėjo į priekį. O lėktuvai 
vienas po kito leidosi, ir di
džiuliai būriai, daugiausia 
japonų, grūdosi prie pasų 
kontrolės. Kurie turėjo ame
rikietiškus pasus, praleido 
pro atskirus vartus labai greit, 
o su kanadišku teko daugiau 
pusvalandžio prastovėti. Val
dininkas atidžiai vartė pasą, 
tikrino vizas ir klausinėjo kur 
važiuota. Ištrūkęs iš šios kont
rolės, nuskubėjau prie lagami
nų, kur radau visus dalyvius 
belaukiančius, nes tik kana
diečiai buvome taip ilgai su
laikyti.

Prie pastato mūsų grupės 
jau laukė autobusiukas su va
dovu, kuris tuojau visus nu
kreipė prie laukiančių hava- 
jiečių moterų. Jos kabino ant 
kaklų vainikus, vadinamus 
“lei”. Dabar jau buvo proga 
saulei šviečiant apsižvalgyti 
ir pamatyti, kokia graži Hava
jų salų aplinka. Mėlynas dan
gus, aukšti kalnai per kuriuos 
ryto rūkas sklaidėsi, žalios 
pakalnės, slėniai ir melsva 
pajūrio vandens juosta. Mū
sų viešbutis — “Sheraton Moa- 
na” ant jūros kranto prie gra
žaus paplūdimio. Naktį nemie
goję visi skubame į kambarius 
pailsėti. Tačiau kambariuose 
ilgai niekas nepasilieka, ir 
netrukus visi pasipilam į gat
ves pasižvalgyti.

Daugybė japonų
Esame pačiame Waikiki pa

jūrio centre Kalakaua gatvėje. 
Iš abiejų gatvės pusių viešbu
čiai ir didesnės bei mažesnės 
įvairios krautuvės. Vyrauja 
turistam pirkiniai, moterims 
daugybė papuošalų. Gatvėse ir 
krautuvėse daug žmonių. Vy
rauja japonai. Atrodo jie be 
karo užėmę ir užvaldę Hava
jus. Kur eisi, kur pasisuksi 
sutiksi vien japonus, dides
nėm ar mažesnėm grupėm žy
giuojančius. Ir visi su foto 
aparatais rankose tik spraksi, 
tik gaudo akimirkas. Atrodo, 
kad jiems kiekvienas kampas 
įdomus, kiekviena gatvės ar 
namo detalė svarbi, kad rei
kia nepraleidžiant fotografuo
ti ar filmuoti.

Daug jaunų mokyklinio am
žiaus japonų ekskursuoja di
delėmis grupėmis atskirais 
autobusais. Matyti, Japonija 
turtinga, kad tokios masės tu
ristų plaukia į svetimus kraš
tus. Mūsų viešbučio pirmame 
aukšte vienas atskiras laukia
masis skirtas vien japonams, 
kur visą laiką grupėms japo
nų kalba teikiami paaiškini
mai. Ir taip viena grupė po ki
tos pamainomis keičiasi. Krau
tuvėse ir viešbučiuose užra
šai japoniški ir angliški, kur 
ne kur ir havajiški. Turistinės 
reklamos ir brošiūros turi ja
ponams skirtus puslapius. Tą 
jau buvome pastebėję N. Ze
landijoje, kad daug įrašų yra 
japoniški, nes ten irgi daug 
turistų iš to krašto atvažiuo
ja.

Kalakaua gatvė ilga, nusi
tęsusi su krautuvėm ir vieš
bučiais pajūrio pakrante. Kiek 
pavaikščioję po gatves, eina
me į geltono smėlio paplūdi
mį. Saulė ridinėjas po padan
gę ir stipriai kaitina, tačiau 
pakrantė daugybės žmonių ap
gulta, kad sunku rasti vietelę 
ant smėlio. Kiek akys užmato, 
guli ir sėdi tūkstančiai žmo
nių, išsitiesę ant smėlio. At
rodo, visa Amerika ir Japoni
ja užgulusi pakrantę. Toliau 
pakrantėje visokio dydžio lai
vai ir laiveliai — irkliniai, 
būriniai ir motoriniai laukia 
norinčių plaukti ramiame įlan
kos vandenyje.

Perlų uostas
Sekančią dieną mūsų grupė 

ekskursuoja po Honolulu mies
tą ir Perlų uostą (Pearl Har
bour). Telpame visi į vieną au
tobusiuką su netinginčiu kal
bėti vadovu, kuris be pertrau- 
kos aiškina pravažiuojamas 
vietas, užgriebdamas šiek tiek 
ir istorijos. Pervažiuojame 
Waikiki ir artinamės prie Per
lų uosto, kuris liko istorijo
je išgarsintas japonų aviaci
jos puolimo 1941 m. gruodžio 7 
d. Jame žuvo per 2000 ameri
kiečių jūrininkų ir marinų. 
Dabar ši vieta paversta tauti
niu paminklu, nes virš nusken
dusio karo laivo “Arizona” pa
statytas paminklas, o apačioje 
jūros dugne gulinčio karo lai
vo viduje tebėra tūkstantis 
žuvusių jūrininkų kartu su lai
vo kapitonu. Perlų uosto įlan
ka su visais pastatais ir įren
gimais nėra labai plati, pri
mena daugiau upę. Viename 
įlankos krašte iškyla pamink
las virš jūrininkų kapo su pu
siau stiebo nuleista Amerikos 
vėliava. Pakrantės dalis pa
versta tautiniu parku, kuria
me įrengtas muziejus su dau
gybe nuotraukų ir paveikslų 
iš to laikotarpio.

Paminklas jūroje
Prieš lankant paminklą “Ari

zona”, rodomas 20 min. ilgio fil

mas, primenantis tragišką ja
ponų puolimą. Po to visus išlei
džia ant krantinės, kur specia
lūs kariški laivai nugabena iki 
netolimo įlankoje paminklo. 
Kiekviename laive telpa iki 
100 žmonių. Keletas tokių lai
vų aptarnauja turistus. Fil
mas ir pervežimas laivu iki 
paminklo nemokamas.

Keistas jausmas apima, kai 
laivas išlaipina keleivius prie 
cementinės platformos, ap
gaubusios “Arizonos” laivą. 
Tai čia, laivo požemiuose, gu
li pačiame gyvenimo žydėjime 
mirę vyrai, tai čia jų gyveni
mo pabaiga ir amžini vandens 
kapai. O mes dabar virš jų 
bendro kapo mindžiojame 
grindinį, žvalgomės į šalis, 
jieškodami tos tragikos bent 
mažo šešėlio. Ir beveik neįma
noma tame triukšme bei žmo
nių skruzdėlyno skubėjime 
pergyventi tų dienų nuotaiką, 
pajusti kančią ir tragišką mirtį.

Šone, prie platformos, dar 
dalis “Arizonos” laivo bokš
to kyšo iš vandens, toliau per 
vandenį atšviečia laivo silue
tas, kuris katkartėmis dar iš
leidžia alyvos dėmeles. Ant vi
dinės paminklo sienos išrašy
ta daugiau kaip tūkstančio žu
vusių vyrų vardai ir pavardės, 
kad likusiems primintų atiduo
tą gyvybės auką. Priekyje ant 
stovo padėtas laivo varpas, o 
virš paminklo pusiau stiebo 
pakilusi Amerikos vėliava. 
Grįžtant kažkas pastebi, kad 
šio paminklo lankytojų eilė
se nėra japonų. Gal jie visai 
šioje vietoje ir nesilanko, bent 
mes nematėme.

Karalius sujungėjas
Karo laivas vėl parveža į 

krantą. Einame prie savojo 
autobusiuko tolesnei kelionei 
į Honolulu miestą. Atvažiuo
jame į patį vidurmiestį prie 
karaliaus Kamehameha pa
minklo. Tai čia turistai bū
riais stoja ir daugiausia foto
grafuoja, nes jo garbei pastaty
tas. Tai pirmasis iš Havajų ka
ralių, sujungęs visas salas 1810 
m. po viena valdžia. Tas su
jungimas buvo pasiektas tik po 
kruvinų kovų. Prieš tai kiek
viena sala buvo valdoma at
skirų karalių, kurie nenorėjo 
pasiduoti vienam valdovui. 
Šis paminklas stovi prieš teis
mo rūmus. Specialios iškilmės 
vyksta prie šio paminklo bir
želio 11 d., kai karalius pager
biamas 18 pėdų vainikais ant 
kaklo, pečių ir rankų.

Ir karalienė
Kitas gražus paminklas yra 

paskutinei karalienei Liliuo- 
kalani netoli jos rūmų loloni 
Palace, kur ji gyveno, kai buvo 
nuversta nuo sosto. Havajie- 
čiai dar turi sentimentą savo 
buvusiai monarchijai ir jų ka
ralienei, kuri buvo pašalinta 
nuo sosto 1893 m., o 1898 m. 
Havajai buvo aneksuoti Ame
rikos. Apvaikščiojam tuos rū
mus, kuriuose gyveno Havajų 
karaliai. Dabar tie rūmai pa
versti muziejum. Jie pastaty- 
karaliaus Kalakaua 1882 m. ir 
išdidžiai tebestovi, primin
dami pradingusią erą.

(Bus daugiau)

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

A. LEMBERGAS
Girtavimas — didžiausia 

tragedija tūkstantmetėje Rusi
jos istorijoje. Prieš tai nu
blanksta visos kalbos apie 
amerikietiškų “Peršingo” ti
po raketų ar tarptautinės įtam
pos pavojus.

Kas taip sako? Ogi grupė so
vietinių mokslininkų viešai 
neskelbiamoje studijoje, ku
rią parengė Mokslų akademi
jos Šibiro skyrius Novosibirs
ke. Studija įteikta atsakin
giems partijos sluoksniams, 
tačiau kai kurios ištraukos 
pateko į užsienio korespon
dentų rankas. Jas paskelbė 
Prancūzijos žinių agentūra 
AFP.

Mokslininkų išvados tiesiog 
aliarmuojančios. Dėl alkoho
lizmo Sov. Sąjungoje kas šeš
tas kūdikis gimsta protiškai 
nesveikas ar su paveldima li
ga. 1980 m. buvo oficialiai už
registruota apie 40 milijonų 
alkoholikų bei nepataisomų 
girtuoklių — kas šeštas šalies 
gyventojas. Iš jų apie 17 mili
jonų — kliniški ligoniai. Liku
sieji 23 milijonai chroniški 
girtuokliai, kurių būklė dar 
nėra patologinė. Kasmet dėl 
nesaikingo gėrimo apie milijo
ną žmonių Sov. Sąjungoje nu
sineša mirtis.

Neviešoje Sibiro mokslinin
kų studijoje sakoma, kad tą 
girtavimo beprotystę seka 
laipsniškas žmonių, visų pir
ma, rusų tautos išsigimimas. 
Kam dar reikėtų skelbti karą, 
rašoma studijoje, jei per 12-15 
metų ir taip sužlugsime kaip 
suvereni valstybė, kurioje dau
giau kaip pusę suaugusiųjų su
daro nepataisomi girtuokliai, 
nepajėgūs dirbti ar gintis? 
Degtinės vartojimas šalyje 
nuolat auga. Jei 1952 m. vie
nam asmeniui per metus tek
davo penki litrai alkoholio, 
tai 1983 m. išgerta šešiskart 
daugiau — 30 litrų ameniui. 
Jei girtavimas toliau tokiu san
tykiu didės, tai galima laukti, 
kad 2000-siais metais vienam 
asmeniui teks 50 litrų išgerto 
alkoholio, o alkoholikų skai
čius sieks 80 milijonų. Atitin
kamai padidės* psichiškai ne
normalių vaiką'skaičius. 1982 
m. jie sudarė 16,5% visų nau
jagimių. Smarkiai didėja psi
chiatrinių klinikų skaičius. 
Pavyzdžiui, Donecko srityje 
1960 m. pakako keturių klini
kų protiškai atsilikusiems 
vaikams, dabar jau reikia 38.

Ir kitais demografiniais po
žiūriais girtavimas yra labai

Puikus “Viceroy” 
namas -“superhome” 
pritaikytas jūsų biudžetui!

Buvusiam KLB Tillsonburgo-Delhi 
apylinkės pirmininkui ir dabartinės valdybos sekretoriui

AfA
ALFONSUI RUDOKUI

mirus,
nuoširdžiai užjaučia giliame liūdesyje likusius — 
jo žmoną BRONĘ, dukras — AUDRONĘ, DANĄ, 
seserį. JOSEFĄ Argentinoje, gimines bei artimuo
sius ir kartu liūdi -

KLB Tillsonburgo-Delhi 
apylinkės valdyba

IŠ visų...

Į Please send me the new90-page Viceroy J
j Catalogue. I enclose $6.00 
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I I
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PaskambinWe arba ; PHOne

aplankykite #us šiąn- j LOCATION

dieną - gausi# daugiau L“1?'._____________________________________ J
informacijų

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

Prašau gimines, draugus ir pažįstamus už jo 
vėlę pasimelsti.

Nuliūdusi žmona-
Natalija

pragaištingas. Mirtingumas 
Sov. Sąjungoje 1960-1980 m. 
padidėjo 47% ir dabar siekia 
10.4 nuo tūkstančio.

Sibiro mokslininkai savo 
studijoje pastebi, kad Sov. Są
junga turi šešiskart daugiau 
gydytojų negu Kinija, tačiau 
joje mirtingumas perpus di
desnis negu Kinijoje. Akivaiz
džiai mažėja natūralus gyven
tojų prieaugis.

Kartais manoma, kad sovieti
nė valstybė esanti suinteresuo
ta papildyti iždą pajamomis 
už degtinę. Statistika rodo ką 
kita. Valstybė per metus už 
degtinę gauna 45 milijardus 
rublių, tačiau dėl girtavimo 
šalies ūkiui padaroma 180 mi
lijardų rublių nuostolių.

Statistiniai duomenys apie 
girtavimą kelia tiesiog šiur
pą. Apie 90% gydymo reikalin
gų alkoholikų pradėjo gerti 
dar nebūdami 15, o vienas 
trečdalis — nė 10 metų. Nuo
lat geria 99,4% vyrų, 97,6% — 
moterų, 95% — neturinčių 18 
metų mergaičių.

Statistika įrodo neginčija
mą girtavimo ir nusikalstamu
mo sąryšį. Apie 85% žmogžu
dysčių, išprievartavimų, plė
šimų ir vagysčių įvykdoma ne
blaiviame stovyje.

Novosibirsko mokslininkų 
studija pateikia ypač tamsų 
vaizdą Sibiro žemės ūkyje, 
kur joks mechanizatorius ne
pasiekia pensijos amžiaus — 
60 metų. Čia įprasta priešpiet 
šiaip taip atlikti darbą, o po
piet pasigerti. Vakare sutikti 
blaivų sibirietį, tai tas pat kaip 
ir žmogų iš Marso.

Taip rašo mokslų akademi
jos Sibiro skyriaus Novosibris- 
ke mokslininkai viešai neskel
biamoje studijoje. “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios kronika” 
ir pogrindžio “Aušra” ne kar
tą kėlė girtavimo žalos klau
simą Lietuvoje, tačiau val
džios sluoksniai jų pastangų 
kovoje su girtavimu nerėmė. 
Gal dabar Novosibirsko moks
lininkų žodis juos kiek pa
veiks?

Kai lietuviška daina plaukia iš širdies Toronto “Volungei" koncertuojant 
Vasario 16 iškilmėje Nuotr. S( Dabkaus

AfA 
ANTANUI KLIMUI 
iškeliavus amžinybėn,

žmonai PRANUTEI, giminėms ir artimiesiems reiškia
me mūsų giliausią užuojautą -

Marija ir Jonas Adomaičiai

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).

AfA 
MEČIUI KOJELIUI

mirus, 
žmonai SOFIJAI, dukrai ALDONAI ir kitiems giminėms 
reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Petras Puodžiūnas
Warrington, Pa. Mirga ir Izidorius Prikockiai

AfA 
ALFONSUI RUDOKUI 

mirus,
jo žmonai BRONEI, dukroms - DANAI ir AUDRONEI 
su šeimomis bei kitiems artimiesiems reiškiame nuošir
džią užuojautą-

Martynas Račys, dukros — Gražina, 
Jūratė ir Marytė su šeimomis

PRANEŠIMAS
Už a.a. Vaclovo 

Navicko
vėlę penkiolikos metų 
mirties sukaktį minint, 
šv. Mišios bus atnašau
jamos'kovo 11, pirma
dienį, 9.30 v. ryto pran
ciškonų koplyčioje Flo
ridoje (St. Petersburg 
Beach, 555 - 68th Ave.).
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Du tūkstančiai dolerių rašyto jui 
Metinė lietuvių rašytojų draugijos premija

Religinės dvasios proveržiai dabartyje

1984 metų grožinės litera
tūros premijai atrinkti vertin
tojų komisija sudaroma iš 5 
(penkių) narių Niujorke ir jo 
apylinkėse gyvenančių rašyto
jų bei kvalifikuotų asmenų. 
Pilna komisijos sudėtis bus 
paskelbta vėliau.

Rašytojų draugijos valdyba 
ir toliau laikosi principo — 
nepirkti knygų, išleistų 1984 
metais, savo lėšomis, o svars
tyti tiktai tas, kurios bus at
siųstos jas išleidusių leidyk
lų ar autorių. Todėl maloniai 
prašomos leidyklos arba patys

Kultūros komisijos premijos
1985 m. sausio 20 d. Toron

te KLB kultūros komisija pa
skyrė muzikui bei solistui Va
ciui Verikaičiui 1984 m. kul- 
tūrininko-visuomenininko 
$500.00 premijų iš Augustino 
Daukanto palikimo Kanados 
Lietuvių Bendruomenei.

Muzikas V. Verikaitis ilgus 
metus puoselėja kultūrinį lie
tuvių gyvenimų Kanadoje ir 
visoje Šiaurės Amerikoje, va
dovaudamas įvairiems meni
niams vienetams ir rengda
mas savo dainų koncertus.

Komisija taip pat svarstė 
1984 m. Kanados lietuvių jau
nuolius, 16-30 metų amžiaus, 
pasižymėjusius savo veikla

Naujametiniai linkėjimai
Vienas “TŽ” skaitytojas nese

niai gavo iš Lietuvos laiškų, rašytų 
1984 m. gruodžio pradžioje. Jame 
surašyti šie originalūs linkėjimai.

REI).
... Linkiu duonos, tik ne kar

čios ir sužiedėjusios, kuri vie
toj gyvybės neša mirtį, o sal
džios su rūgštele, tokios, kaip 
vaikystėje atriekdavo mama.

.. . Linkiu sniego, tik ne ledi
nio ir skambančio, kuris girgž
da po sušalusia tremtinio apa- 
va, o puraus ir lengvo, kuris 
lengvai sukasi ore, kurį krykš
taudami gaudo vaikai.

. .. Linkiu lietaus, tik ne to, 
kuris žliaugia permirkusių be
namio nugarų ir virpina suša
lusį kūnų, o pavasariškai gai
vaus ir šilto, kuris girdo ištroš
kusių žemę ir prausia alyvų žie
dus.

.. . Linkiu vėjo, tik ne to, ku
ris skriejo uraganais, griau
damas namus ir laužydamas 
miškus, o švelnaus, kuris kaip

Aukojo “Tėviškės žiburiams"
$100: KLK moterų draugijos Ha

miltono skyrius, Alf. Šilinskis; 
$50: Leonas Abromonis; $40: Anta
nas Mikalajūnas; $25: Vacys Slot- 
kus, Jonas Vyšniauskas, Hamilto
no DLK Algirdo šaulių kuopa; $20: 
M. Vaišvila, Petras Lapienis, 236 
SLA kuopa Toronte, Ada Dvario- 
nienė-Miklovaitienė; $18: Kasty
tis Batūra; $15: Nelė Astravienė; 
$10: kun. dr. V. Skilandžiūnas, 
A. Kelmelienė, P. Pakalka, Juozas 
Kojelis; $6: Irena Birštonienė; 
$5.25: A. Ulbinas.

$5: P. Simanauskas, E. Rakaus
kienė, J. Keleris, B. Kavaliaus
kas, Antanas Petrauskas, Stasė 
Vaišvila, Marija Kislauskas (Mrs.), 
Antanas Šukaitis, A. Smolskis, A. 
Balnis, Isabelle Rūkas; $3: J. Gra- 
bošienė, G. J. Stankūnas, E. Gan- 
tautas; $2: K. Savonis; $1: U. Matis.

Rėmėjo prenumeratų atsiuntė:
$50: dr. J. Sungaila; $40: P. Fra

kas, M. V. Mankeliūnas; $35: Juo
zas Jakubauskas; $30: Petras Ži
linskas, E. Rakauskienė, Ona Juo- 
dišienė, Antanas Pladys, A. Pa
tamsis, Bronius Norkus; $26: M. 
Adomavičienė.
$25: Diana Wiese (Mrs.), Stasys 
Bubulis, Stasys Buzinskas, A. Mi
siūnas, V. Dauneckas, V. Masiu
lis, B. Saulėnas, M. Mickevičius, 
Albina Lipčienė, Pranas Vizbaras, 
A. Meiliūnienė, Jonas Radas, Z. 
Olšauskas, E. Punkris, M. Punk- 
rienė, Leonas Rudaitis, dr. D. 
Gottschalk, Vacys Slotkus, Nellie 
Strazdienė, Ed. Siliauskas, J. Vid
mantas, Jonas Vyšniauskas, Mari
ja Kislauskas (Mrs.), dr. S. Serei
ka, A. Stulginskas, Antanas Šukai
tis, A. Sagevičius, Natalija Adams 
(Mrs.), Albina Čepėnienė, L. Mer

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti

2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424 

autoriai už jas atsiųsti žemiau 
nurodytu adresu po 5 (penkis) 
egz. kiekvienos knygos iki š. m. 
balandžio 15 dienos. Knygos, 
išleistos su 1984 m. data ir at
siųstos iki nurodyto laiko, turi 
teisę į šių metų literatūros pre
mijų. Knygas siųsti šiuo adre
su: Rev. L. Andriekus, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207, USA.

Kasmetinės Lietuvių rašyto
jų draugijos premijos $2,000.00 
mecenatas yra Lietuvių Fon
das, Ine.

LRD valdyba

lietuviškose institucijose, or
ganizacijose ar meniniuose 
vienetuose. $200.00 premijas 
už lietuviško tautinio sąmo- 
ningumo puoselėjimų savo ap
linkoje gavo Vida Balčiūnaitė 
iš Winnipego, Rūta Girdaus- 
kaitė iš Toronto, Kristina Kli- 
čiūtė iš Montrealio, Rūta Šiu- 
lytė-Kličienė iš Otavos ir Julija 
Vyšniauskienė iš Kalgario.

Sveikiname muzikų V. Veri- 
kaitį, linkėdami jam dar daug 
kūrybingų metų; didžiuojamės 
premijuotu jaunimu, tikėda
miesi, kad jis ir toliau veiks 
mūsų visuomenėje bei dirbs 
lietuviškų darbų.

KLB kultūros komisija 
Pirm. Rasa Kul ienė

nematoma paukštė glaudžiasi 
prie mūsų skruostų ir atneša 
iš pievų medaus bei pieno kva
pų.

. . . Linkiu saulės, tik ne karš
čiu liepsojančios, nuo ku
rios skeldėja išdeginta žemė, 
džiūsta sausos lūpos ir smil
kiniais veržiasi sūrūs prakai
to lašai, o tokios, kuri prike
lia gyvenimui gėlių žiedus, 
kurios spinduliai pažadina 
vyturio giesmę.

... Linkiu meilės didelės 
ir karštos, tik ne tos, dėl kurios 
žudosi ar palaidoja save tarp 
vienuolyno sienų, o tokios, 
kuri pripildo širdį saldžios 
paguodos ir.šventos ramybės.

Linkiu Jums visko tiek daug 
ir kartu tiek mažai. Linkiu vis
ko tik tiek, kiek telpa žodyje 
laimė.

Būkit laimingi naujaisiais 
metais ...

Antanina
84.XII.7

kelis, A. A. Mičiūdas, A. Matulio
nis, V. V. Keršys, Ona Adomavičie
nė, V. Blinstrubas, J. Brazlaus- 
kas, Br. T. Proscevičius, S. Bar
šauskienė, P. Girdvainis, V. Ika- 
sala, M. Kybranz, Ada Dvarionie- 
nė-Miklovaitienė, S. Kėkštas, Alf. 
Šilinskis, G. Povilaitis, A. Palec
kis, Z. Oscila, K. P. Budrevičius, 
Nelė Astravienė, J. Yla, J. Gata- 
veckas.

Už dvejus metus po $25 rėmėjo 
prenumeratą atsiuntė R. Rutkys.

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

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tų, kurį 

Jis mums duoda ”

Gerry Lougheed 
Funeral Home

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

N. ir J. VAZNELIŲ J

Čia gausite lietuviškų-knygų, 
plokštelių, odos, medžio dirbinių. 
Ypač didelis gintaro 
išdirbinių pasirinkimas.

Solistas ir chorvedys VACYS VERIKAITIS, gavęs kultūrininko-visuo- 
menininko 1984 m. premiją $500, kurių paskyrė KLB kultūros komisija. 
Premijos paskyrimo aktų skaito kultūros komisijos narė muz. D. VIS- 
KONTIENĖ Vasario 16 iškilmėje Anapilio salėje Nuotr. St. Dabkaus

Ką naujai įprasminsime?
Jaunajai kartai perimant lietuviškosios išeivijos gyvenimo vairą

RASA KURIENĖ

Š. m. “TŽ” 4 ir 6 nr. vedamie
ji gvildeno lietuviško tęstinu
mo kliūtis ir kiekvienos kar
tos įsipareigojimų šiuo klau
simu. Straipsniai “Ką paliksi
me?” ir “Ką mes gauname?” 
aiškiai apibūdino lietuvių iš
eivijos bruožus ir skirtingus 
atsakomybės laipsnius lietu
viškiems darbams bei lietuviš
kos dvasios išlaikymui savo 
aplinkoje. Su šiuo straipsniu 
norisi pridėti trečią šio klau
simo perspektyvų, būtent “Kų 
naujai įprasminsime?”.

Kiekvienos tautos gyvastin
gumas priklauso nuo jos kūry
bingumo. Kai tauta nustoja 
kurti, netenka ir gyvybės. In
dividui, kaip ir tautai, yra 
svarbu savo gyvenimo pėdsa
kus palikti šioje žemėje, dva
siškai ir materialiai pakilti, 
pasinaudojant kitų laimėji
mais bei išradimais. Nema
žiau svarbus yra pajėgumas 
kurti, galimybė naujai žvelgti 
į pasaulį, naujai įprasminti 
egzistuojanęias vertybes ir 
tokiu būdu paveikti savo ap
linkų.

Taip, kaip asmuo priauga 
prie šios stadijos, taip ir tau
ta turi pribręsti prie panašios 
kolektyvinės kūrybos. Po ke
lių dešimtmečių lietuvių iš
eivija (jaunoji karta) yra kaip 
tik pradiniuose šios stadijos 
žingsniuose. Jaunoji karta, 
ta kuri gimė, užaugo ir išsi
mokslino išeivijoje, kuri su
daro naujas šeimas, pilnatei- 
siškai dalyvauja savo gyvena
mojo krašto veikloje, — pama
žu perima, iš prievartos ar lais
vu apsisprendimu, lietuvybės 
ugdymo darbus. Tam tikros 
nuotaikos jai yra lengvai su
prantamos ir įsisavinamos, 
bet yra tokių, kurių ji negali 
suprasti ir toliau perduoti. 
Vieni uždaviniai jai atrodo 
lengvi, kiti reikalauja dide
lio ir neįprasto pasišventimo.

Suglaudus, vienos vertybės 
jai nesikeičia, kitos visai pa
mirštamos, trečios laukia nau
jo žvilgsnio bei perspektyvos, 
naujo įprasminimo.

Trumpai pažvelkime į šiuos 
kelis, jau šiomis dienomis iš
gyvenamus pasikeitimus. Kaip 
buvo pastebėta anksčiau mi
nėtuose “TŽ” vedamuosiuose, 
šeima tebėra “pirmoji lietu
vybės mokykla”. Tačiau šei
mos veidas yra labai pasikei
tęs; ne visada berandame gry
ną lietuvišką šeimą; vis daž
niau ji yra mišri arba labai 
įtakojama nelietuviškos ap
linkos. Tačiau jau kelinti me
tai matome ir skaitome apie 
jaunų šeimų sekcijas prie pa
rapijų, mokyklų, sambūrių ir 
bendruomenių. Jos stengiasi 
užbėgti tam tikroms kliūtims 
už akių. Rengdamos specialias 
stovyklas ir Mišias, ruošdamos 
specialius parengimus, šios 
grupelės stengiasi atsakyti iš 
dalies į naujų lietuvių išeivi
jos problemą.

Kita institucija, kuri išgy
vena svarbią reformą, yra lie
tuvių mokykla. Ne tik mokinių 
skaičius mažėja, bet ir jų lie
tuviškumo lygis menkėja. Jau 
dabar steigiamos naujos lietu
viškai nekalbantiems vaikams 
klasės ir suaugusių lietuvių 
kalbos kursai. Taip pat skiria
mas didesnis dėmesys ne tik 
kalbai, bet ir tradicijoms, šo
kiams, dainoms, muzikai, geo
grafijai ir istorijai, stengia
masi sudaryti pilnesnį lietu
viškumo vaizdą.

Kultūriniai vienetai, šokių 
ir dainų ansambliai, plaukio

ja platesniuose vandenyse. 
Jau nebesiribojama tradici
niu lietuvišku šokiu ar seną
ja sutartine. Meniniai viene
tai rengia įspūdingus pasiro
dymus, atstovauja lietuviams 
tarptautiniuose festivaliuose, 
naudojasi moderniąja tech
nika.

Vis dažniau susiduriame 
su dvikalbiu laikraščiu, žur
nalu ar žiniaraščiu. Norint 
pasiekti visus lietuvių kilmės 
gyventojus, nebesiribojama 
vien lietuvių kalba.

Ši stadija yra labai įdomi, 
tačiau iš vienos pusės baugi
nanti, nes vis daugiau atsipa
laiduojame nuo kamieno, nuo 
praeities, o ateitis nežinoma 
ir sunkiai pramatoma. Ši sta
dija yra taip pat labai pavo
jinga. Kreipiant dėmesį į at
skiras problemas, labai lengva 
nebematyti pilnumos ir žvelgti 
į lietuvybės tęstinumų klau
simą vienašališkai.

Šiuo metu labai svarbu arti
moje ateityje iš pagrindų ap
svarstyti esamą būklę: kur sto
vime ir kuria linkme norime 
eiti, kaip ir ką norime naujai 
įprasminti? Tuo tikslu 1985 m. 
gegužės 24-26 d.d. Toronte 
KLB kultūros komisija rengia 
seminarą. Svąrstybos vyks dis
kusinių būrelių būdu. Juose 
bus stengiamasi pažvelgti į 
esamą būklę lietuviškos kultū
ros srityje, nustatyti pagrin
dines vertybes, be kurių lie
tuviška kultūra yra neįmano
ma, numatyti būdus siekti tų 
vertybių puoselėjimo, pana
grinėti galimybes, nustatyti 
gaires lietuviškos kultūros 
puoselėjimui. Tai bandymas 
pamatyti aišky savo išeivijos 
veidą, konkrečiai nustatyti 
ko ir kaip siekti.

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.

INTERNATIONAL
£ y SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros

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

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

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

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

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

Nakvojant d^ese kambaryje, įskaitant visas susisiekimo išlaidas, viešbučius (“Presidentti Hotel" 
Helsinkyje), maistą, operos, teatro arba baleto bilietus, įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų. Kelionė 
nr. 4 suderinta su grandioziniu 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
KANADOJE (416) 534-3120 arba 767-4991
Skrendame erdviais “FINNAIR“ lėktuvais simple,

Vokiečių žurnalas “Stimmen 
der Zeit 1976 m. kovo mėn. numery
je išspausdino prof. dr. H. Fries 
straipsnį apie dabarties religinės 
dvasios proveržius, kuris ir šian
dienų tebėra aktualus. Čia patei
kiama jo santrauka. RED.

Esą prieš 30 metų D. Bon- 
hoefferis rašė, kad ateitis bus 
bereliginė. Dar anksčiau pozi
tyvizmo atstovas A. Comte’as 
skelbė: “Dievas išnyks, nepa
likdamas net klausimo pėdsa
kų”. Ši linkmė pasiekė net teo
logiją: kai kurie jos atstovai 
pradėjo apsieiti be Dievo bei 
ją iškreipti. Tačiau tos link
mės pranašystės neišsipildė. 
Pastaraisiais metais iškilo 
nauji religinės dvasios pro
veržiai. Tai reiškiniai, rodan
tys priešingos linkmės stiprė
jimą.

1. Universiteto gyvenime pa
stebėtas temų pasikeitimas, 
kuriomis domimasi. Ankstes
nės temos, k.a. visuomenės 
kritika, sistemos pakeitimas, 
“establišmento” ir autorite
to panaikinimas, revoliucija 
pakeistos temomis: asmenybė, 
vidinis gyvenimas, dvasingu
mas, meditacija, komunikaci
ja. Užuot žiūrėjus į sociolo
giją, kaip visų mokslų raktą ir 
kelią į laimę, susirūpinta žmo
gaus asmenybe, jos atnaujini
mu.

Atitinkamai pasikeitė šū
kiai. Nuo begalinių politinių 
diskusijų, daugiausia kairiųjų, 
pereinama į prasmingą gyveni
mą. “Dievas yra miręs” teolo
gija mirė labai greita mirti
mi. Grupės, sąjūdžiai (ypač 
Pietų Amerikoje) jau nebeuži- 
ma svarbios vietos. Pamaldos, 
žodis, sakramentai, diakoni- 
ja įgyja vis aiškesnius bruo
žus.

2. Daug žmonių domisi reli
gija, religijomis, religijų is
torija. Ypač domimasi prigim
tinėmis ir Rytų religijomis. 
Dažnai tai būna ne tik religi
nis motyvas, bet ir smalsumas. 
Tačiau pats domėjimasis reli
gine sritimi yra pažymėtinas.

Keistai atrodo, kai kartais 
žmonės pasitraukia iš savo 
religinės bendruomenės, jieš- 
kodami kitur religinio išga
nymo. Galbūt religijos ir bend
ruomenės krikščionys savo 
trūkumais prie to prisideda. 
Tačiau geriau susipažinę su 
svetimomis religijomis, žmo
nės prablaivėja ir geriau įver
tina paliktąją religiją.

3. Pastaruoju metu Jėzaus iš 
Nazareto tema dažnai pagar
biai nagrinėjama mene, lite
ratūroje ir filosofijoje. Nuo
stabu, kad ypač marksistinė 
filosofija svarsto Jėzaus te
mą. Pvz. savo knygose — Blo- 
chas “Prinzip Hoffnung”, Ma- 
hovec “Jesus fuer Atheisten?”, 
Roger Garaudy “Parole de 
l’homme”. Savo knygą Garaudy 
baigia žodžiais: “Kryžius iš
mokė mane atsižadėjimo, pri
sikėlimo. Aš esu krikščionis”. 
Nenuostabu, kad dėl šių pažiū
rų į Kristų, Mahovec ir Garau
dy buvo pašalinti iš komunis
tų partijos.

4. Pagaliau reikėtų pridėti 
ir kitą liudininką — Aleksand
rą Solženiciną. Jis yra gyvas 
ir įtikinantis liudininkas, 
sakantis kokius nežmonišku
mus bolševizmas gali padaryti. 

Jis yra liudininkas fakto, kad 
nepaisant visų priespaudos 
formų, rusena laisvės ir žmo
niškumo kibirkštis, kuri yra 
religinės ir krikščioniškos 
kilmės. Jis išpažįsta visam pa
sauliui, kad jis yra dėkingas 
krikščioniškam tikėjimui už 
patirtą pasipriešinimo jėgą. 
Solženicinas yra religinės 
dvasios proveržio liudinin
kas tokiame krašte, kur reli
gijai oficialiai įsakyta pra
žūti. Reikia tikėtis, kad jo kny
gų, ypač “Gulago Archipelago” 
pasaulinė veikmė išliks kaip 
įtikinantis gyvenimo ir paty
rimo liudijimas.

5. “Jesus People” sąjūdis, 
nors jo įkarštis Amerikoje ir 
Europoje jau praėjo. Šis są
jūdis kilo 1960 m. Š. Ameriko
je kaip protestas prieš tech- 
nokratiją, gamybą, pertekusį 
gyvenimą, “American way of 
life”, kaip socialrevoliucinio 
sąjūdžio pakaitas, kaip išsi
vadavimas nuo narkotikų pa
žadėtos laimės. Šis sąjūdis 
skelbia savo programoje: “Jė
zus išvaduoja nuo baimės, vie
natvės ir beprasmybės”; “jei 
tavo Dievas miręs, imk mano”. 
“Jėzus gyvena”, “burkitės apie 
Jėzų! Jis myli tave”, “Jėzus 
teiks prasmę tavo gyvenimui”. 
Jų malda: “Jėzau, ateik pas 
tuos, kurie rūko marijuaną, 
ateik pas tuos, kurie vis dar 
galvoja, kad pasaulis yra tvar
koje”.

Aišku, apie šį sąjūdį nuomo
nės skiriasi. Tik tenka stebė
tis, kad Jėzus yra aktualus 
tiems, kuriuos esame linkę lai
kyti “žuvusiais”, nurašytais. 
Jų Jėzaus vaizdas yra vienaša
liškas, tačiau tuo būdu vėliau 
gali surasti pilną Jo vaizdą. 
Tiesa, jie pripažįsta Jėzų, bet 
ne Jo Bendriją. Tai yra iššūkis 
jai ir kartu uždavinys.

6. Kitas ženklas — Taize bro
lija. Tai krikščioniško jauni
mo religinio proveržio vietovė. 
Tuo tenka tik džiaugtis. Kad ši 
vietovė, priešingai tenai gy
venančių brolių sumanymui, 
tapo tūkstančių jaunuolių susi
tikimo vieta, yra religinės dva
sios proveržio ženklas. Tai 
nėra tik praeinantis reiškinys. 
Jaunuoliai vėl ir vėl ten susi
renka, Taize dvasią įkūnija 
savo gyvenime, bando laimėti 
kitus žmones. Čia religingu
mas sujungtas su meditacija ir 
užsiangažavimu, meditacija ir 
kova prieš visas blogio formas, 
kad “žmogus daugiau nebūtų 
žmogaus auka”, kaip skelbia 
jaunimo susirinkimo progra
ma.

Kitas Taize brolių įkvėpi
mas yra ekumeninis užsianga
žavimas, kuris išreikštas tai
sykle: niekuomet nesitenkinti 
krikščionių susiskaldymo 
skandalu, sielotis Kristaus 
kūno vienybe. O II Vatikano 
santaryba aiškiai pareiškė, 
kad ekumeninis užsiangaža
vimas yra Dievo dvasios vei
kimo ženklas.

7. Šiek tiek panašus yra “Fo- 
colarini” sąjūdis, kuris, kaip 
pasauliečių užmojis, yra iš
plitęs visame pasaulyje. Ir čia 
reiškiasi tikras krikščioniškos 
dvasios proveržis, ypač jų pa
slaugumu artimui Jėzaus dva
sioje ir pasiryžimu skleisti 

“meilės revoliuciją” visuose 
kraštuose.

Ryšium su tuo reikia pami
nėti “Mažųjų brolių ir sese
rų bendruomenę”, kuri, 
Charles de Foucauld dvasios 
įkvėpta, pasižymi neturtu, pa
prastumu, nesavanaudiškumu, 
paslaugumu kitiems ir yra ne
išsemiama Jėzaus dvasios liu
dininkė.

8. Minėtinas ir dar vienas 
religinės dvasios proveržio 
atvejis, būtent, charizmatinių 
grupių — “sekmininkų” sąjū
dis, krikščionių eilėse. Sako
ma, kad maždaug 600,000 kata
likų priklauso charizmatinėms 
grupėms. Šventųjų Metų rė
muose Romoje per Sekmines 
susirinko per 10,000 “sekmi- 
nininkų”. Jų kongreso tema: 
“Atnaujinimas ir susitaiky
mas”. Nors ir nelengva susi
daryti bendrą sąjūdžio vaiz
dą, tačiau galima pasakyti, 
kad jame reiškiasi pirmykš
tis krikščioniškas elementas, 
apie kurį kalba Paulius, bū
tent džiaugsmas, savaiminga 
malda, dvasingumas, gydymas 
ir kalbos. Kardinolas Suenens 
yra ypatingas šio charizma
tinio sąjūdžio rėmėjas, kuris 
jame mato daug vilties atei
ties Bendrijai. Taip pat ir kai 
kurie teologai tikisi šiame Dva
sios apšvietime ir jėgoje ras
ti Bendrijos užduočių spren
dimų. Paulius VI matė chariz
matiniame sąjūdyje Bendrijos 
atsinaujinimo galimybę, ska
tino negesinti dvasios ir mo
kėti skirti dvasias. Jei, Šv. 
Rašto žodžiais, medis pažįsta
mas iš jo vaisių, tai ir šio 
sąjūdžio vaisiai, kaip taika, 
džiaugsmas, viltis, padrąsi
nimas, kūrybingumas patys 
kalba už save.

9. Iš trumpai suminėtų re
liginės dvasios proveržių — 
reiškinių matyti, kad jie gali 
pasirodyti visur: “Dvasia dvel
kia, kur nori”. Tai reiškia, kad 
religinio proveržio skleidėju 
gali būti dvasiškis, kaip pvz. 
Jonas XXIII, arba pasaulietis, 
paskiri žmonės, grupės, para
pijos, bendruomenės. Toks 
proveržis būna spontaniškas, 
gyvas, neorganizuotas, kar
tais peržiangiantis ribas, 
bet tai priklauso visų sąjū
džių pradžiai.

Žinoma, yra nerealaus sva
jojimo pavojus, kaip tai buvo 
Korinte, tačiau nereikia sku
bėti gesinti ir mažiausias ki
birkštis ir tiktai tvarkos žiū
rėti. Dievas yra “Taikos Die
vas”. Pauliaus išvardinti šie 
charizmų kriterijai: “Bendri
jos statymas”, Kristaus meilė 
ir išpažinimas. “Todėl aš jums 
aiškinu, kad nė vienas, kuris 
kalba Dievo Dvasios skatina
mas, nesako: ‘Prakeiktas Jė
zus!’ Ir nė vienas negali ištar
ti: ‘Jėzus yra Viešpats’,' jei 
Šventoji Dvasia nepaskatina (1 
Kor 12,3).

10. Jei esame nusiminę, rei
kia žvelgti virš dabartinės būk
lės į istoriją, iš kurios daug 
padrąsinimo galima gauti, ar
ba į ateitį, kuri yra surišta 
ne vien tik su rūpesčiais, bet 
ir su viltimi. Juk Kristus yra 
mūsų visų vilčių pagrindas. J. 
Moltmann savo knygoje “Theo- 
logie der Hoffnung” sako, kad 
didžiausia šiandieninio žmo
gaus pagunda yra ne per dide
lis drąsumas, o nusiminimas. 
Jo supratimu, krikščionių ir 
jų Bendrijos uždavinys — duo
ti krikščioniškos vilties “in
jekcijų” šių dienų žmonėms.

Jei kalbame apie tikinčiųjų 
Bendrijos būklę, turėdami gal
voje Europą, geriau pažvelgti 
į pasaulio Bendrijos situaci
ją, pvz. Afrikoje ir Pietų Ame
rikoje. Ten tikinčiųjų Bendri
ja įgauna naujų bruožų. W. 
Buehlmann, savo knygoje “Wo 
der Glaube lebt” bando žvelgti 
į pasaulio Bendrijos būklę su 
plačiu patyrimu ir kartu dide
liu pasitikėjimu. Jis baigia 
savo knygą žodžiais: “Norė
čiau tikėti, kad Apvaizdos dė
ka per pasaulio įvykius reiš
kiasi nauja Sekminių audra 
Bendrijoje, kuri niekuomet 
nebuvo taip išjudinta, niekuo
met neturėjo didesnės gali
mybės tapti pasaulio Bendri
ja, kaip šiandien.

Paruošė Jurgis Strazdas

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai įriša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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



Eduardo Cinzo literatūrinė tikrovė naujajame jo romane

ALĖ RŪTA

Gera paimti į rankas tokį 
laikraštį ar žurnalą, kuriame 
visada yra vietos ir grožinei 
literatūrai. Knygos, ypač ro
manai, atspindi tikrąjį gyve
nimą. Juos skaitome ne vien 
pasigrožėjimui, bet ir žinoji
mui, informacijai. Iš E. Cinzo 
knygų daugiau sužinom apie 
Belgiją, Briuselį, žmones, dau
giau įsimename, negu iš kelių 
istorinių ar informacinių kny
gų apie tą kraštą.

Smagu skaityti knygą, bet ne
drąsu ją vertinti. Atsakomybė. 
O kas, jei autoriaus neatspėsi? 
Jei neatspėdamas ir autorite
tingai vertindamas tik jam 
skriaudą padarysi? Užtat ne
pretenduoju į kritikus. Tegu 
autorius būna atlaidus, jei šie 
įspūdžiai apie naują romaną 
bus tolimi jo knygos tikrovei.

Vienu ypu perskaičiau kny
gą ir tuoj norėjau grįžti atgal 
į pirmuosius puslapius: ir kad 
įdomu, ir kad buvau kai kur pa
siklydusi tarp daugybės veikė
jų ir vardų.

Išorinė pusė
Pradėsiu nuo viršelio ir ap

lanko. Švariai baltame, gera
me popieriuje pusę viršelio 
užima gražus melsvas-juosvas 
piešinys: kažkur skęstanti jau
na moteris, liūdno veidelio, 
tiesių plaukų (lyg “arklio uo
dega”), linkstančia nugara. 
Knygos titulo ir autoriaus var
do įrašai meniški. Bet kodėl 
tik pusėj puslapio? Kodėl ant
ra pusė tuščia? Ir kodėl tik “da
nės merginos” paveikslas, jei 
romano esmė — ne ji? Gėriuosi 
dail. Danguolės Stončiūtės- 
Kuolienės piešiniu, bet atro
do lyg ir iliustruota neskaičius 
romano rankraščio . . . Aplan
ko viduje — “Ateities” leidi
nių reklama, o nė žodžio apie 
autorių E. Cinzą. Tiesa, gale 
suminėtos jo kitos knygos: 
“Brolio Mykolo gatvė” 1972 m., 
“Raudonojo arklio vasara” 
1975 m., “Spąstai” 1981 m. ir 
“Mona” 1981 m. Nesužymėtos 
okup. Lietuvoj išleistos jo kny
gos.

Ką gi randame taip lengvai 
skaitomame romane? Daug! 
Randame patį gyvenimą, ku
riuo alsuoja autorius E. Cin
zas ir kurį jis pakelia į litera
tūrinio gyvenimo plotmę, skai
tytoją įtikindamas ir versda-
mas susimąstyti.

Mėginu reziumuoti: kur auto
rius įtikino, kuo sujaudino, 
kas perskaičius pasiliko neaiš
ku. Kritikas ar ne kritikas tur
būt turėtų nujausti ir iškelti, 
ką savo kūriniu autorius norė
jo pasakyti ir kaip grožinio 
vaizdavimo plotmėje tai atliko.

. Antraštė ir turinys
Intriguojanti antraštė. Bet 

greitai paaiški, kad Švento
jo Petro šunynas — tai viešbu
čio vardas Šventojo Petro gat
vėje Briusely; viešbutėlio, ku
riame laikinai apsistoję gyve
nimo stumdomi ir dažnai atstu
miami (kaip nemėgstami šune
liai) žmonės. Tai knyga apie 
to namo gyventojus — žmones 
(ne šunis!).

Neseniai mačiau televizijoj 
autorių Nicholas von Hoffman 
jo naujos knygos apie Čikagos 
mafiozus proga. Knyga — “fic- 
tion”. Kadangi ten esą tikrų 
vardų, tai apklausėjas autorių
prispyrė: ar gyvenimo tikrovė, tų technikinių detalių ir ap- gimo, kurioje p. Rūta pralei-

rašymų iš pokalbio su dr. A. 
Šlekiu spausdina dienraštis, 
kuriuos sunku išversti į lietu-

džia kiekvieną šeštadienį dirb
dama su jaunu lietuvišku atža
lynu. N.A.

ar tikri žmonės? Autorius at-

Toronto “Gintaro” dainos vienetas atliko koncertinę programą Prisikėlimo salėje Vasario 16 iškilmėje, skirtoje 
kitataučiam svečiam vasario 15 dieną. Nuotraukoje — daininkių grupės dalis. Iš kairės: Renata Kaknevičiūtė, 
Žibutė Silininkaitė, Mirga Šaltmiraitė Nuotr. St. Dabkaus

sakė: “O, ne! Viskas melas, iš
galvota! Nebūtinai tikrovė ..
Ir juokėsi po šia autoriaus (gro
žinės literatūros) laisvės 
skraiste.

E. Cinzo romano pagrindinis 
veikėjas (Tomas Rimkus- 
Knoppe) pasakoja pirmuoju 
asmeniu; vietomis pereina
ma į “trečio asmens” įvykių 
tekėjimą. Tai autoriaus valia, 
jo pasirinktas būdas rašyti. 
Romano įvykių fonas? Briuse
lis, Belgijos sostinė. Praside
da su pavasario nakties rū
ku .. . Baigiasi — rudenio lie
tui teškant į grindinį. . .

Kuo čia Briuselis būdingas? 
Daug svetimšalių. Aplink bal
tus namelius (goresniuose ra
jonuose) — rožės. Dažni lietūs. 
Nuolat geriama kava. Taip pat 
liejasi vynas, alus .. . Daug 
kavinių. Tomas, ateivio iš Lie
tuvos ir belgės sūnus, mėgsta 
vaikščiot į kavines, kur susi
tinka, palydi, išklauso, per
pranta savo likimo draugus. 
Briusely daug tremtinių, iš
eivių, išstumtųjų. Portugalas 
Huanas, naktimis dirbęs gara
že, o dienomis rašęs romanus 
“Gyvenimas ir aš”, (parašo, 
suplėšo, vėl. ..), vengras Ja- 
nošis, rusai Saša ir Nikalo- 
jus . . . Visi jie “netilpo likimo 
narve .. . džiūsta svetimoje 
žemėje, svetimoje aplinkoje” 
(133 p.).

Netrukus suskamba sociali
nių negerovių styga: “Lūšny
nuose susigrūdę svetimšaliai 
seniai nebesijuokia, bet nie
ko pakeisti negali. Krašte jie 
sudaro dešimtą dalį gyventojų, 
atlieka sunkiausius ir nešva
riausius darbus, bet neturi tei
sės balsuoti, taigi ir geresnės 
valdžios išsirinkti negali. Val
džios gyvena tikruose parkuo
se, gėlynuose, jų vaikai žaidžia 
tikru smėliu išbarstytose aikš
tėse ir jų negraužia blakės, 
nei drėgnų sienų pelėsiai” 
(140 p.).

Aprašoma ir vietinių fla- 
mų-valonų “karas” (161 p.). Tai 
Briuselio dvikalbės visuome
nės nesutikimai — viešose 
įstaigose bei religinėse šven
tovėse. Briuselis nuo seno esąs 
flamų genties žemė. Ir senovi
nių flamų apgyventose komu
nose žmonės kietai laikėsi folk
lorinės savo kalbos, dėjosi ne

Lietuvis kanadiečių spaudoje
Jau ne pirmą kartą stambiau

sias mūsų miesto dienraštis 
“Calgary Herald” 1984. XI. 25 
išspausdino išsamų straipsnį 
su nuotrauka apie jaunosios 
kartos lietuvį dr. Arūną Šlekį.

Dar nėra dvejų metų, kai dr. 
Arūnas Šlekys su žmona Rūta 
(Skučaite) ir dukrelėmis atvy
ko į Kalgarį perimti bendro
vės prezidento pavaduotojo 
pareigų mokslinių tyrinėjimų 
skyriuje, “NovAtel” Communi
cations Ltd.” bendrovėje.

Per tą laikotarpį dr. A. Šle
kys savo bendrovėje pasižy
mėjo moksliniais darbais mo
derniausios telefono sistemos 
srityje, pirmosios tokio tipo 
visoje Šiaurės Amerikoje. To
liau straipsnyje sakoma, kad 
jis dabar jau tobulina savo 
anksčiau išrastus prietaisus 
bei įrengimus ir greitu laiku 
kai kurie “General Motors”
automobiliai turės vaire visą 
telefono aparatūrą. Dar ir ki- 

suprantą oficialiosios — pran
cūzų. Šios ir kitos negerovės 
aprašomos realiai, vietomis 
tikrais vardais, net su istori
nėmis datomis. Tai autoriaus 
privilegija. Tikrovė arčiau 
tikrovės. Svetimšaliai ir vie
tiniai veikėjai aiškesni tų ne
gerovių fone.

Veikėjai
Veikėjų romane gana daug: 

per tuziną lyg ir pagrindinių, 
o gerokai per 20 tik prabėgo
mis suminėtų. Bet tik taip ir 
susidaro tikrojo gyvenimo vaiz
das. Vien Šventojo Petro šuny
no gyventojai, be minėtų, yra ir 
šie: flamas Heidryksas (seniau
sias viešbučio gyventojas), 
baltmarškinis lyg “pastorius”; 
Sanginatis — darbininkas iš Si
cilijos, “skylėta galva”, užtat 
sakramentų negauna... O 
šventas žmogus, Tomo nuomo
ne, “kunigai ir aš turėtume 
ateiti pas jį išpažinties!” (149 
p.); mėgęs muziką, globojęs 
šunis ir kates .. . Vengras Ja- 
nošis, politinis pabėgėlis iš 
Budapešto, buvęs partietis, da
bar — lošėjas iš pinigų . .. An
dželika, “Šunyno” savininkė 
(su padavėjom kavinėj — Ma
riana ir Marieta), kurią lan
kė vedęs policininkas Žanas, 
o svajingai mylėjo Nikalo- 
jus . ..

O kur kiti už “Šunyno”? Krau
tuvininkė Sara, kavinėj — Mar
tenas su padavėjais Vladeku, 
Nana. Kitoj kavinėj — Renis ir 
Žozetė, italas Modestas, Da
nis, arabas Mustafa . .. Alisė 
ir dailininkas Leonas (iškuni
gis), ispanas menininkas Mige
lis su žmona žyde Roza, bet flir
tavęs ir su Andželika, kuris, 
besidraskant ispanų gitaroms, 
drąsino Tomą: “Valgyk, ra
gauk, ko dūsauji, kaip žmo
gėdra prieš keptą tėvo galvą!” 
(142 p.). Dauguma tų (svetim
šalių) veikėjų — su tragiška 
ar spalvinga praeitim, pora 
brūkšnių autoriaus taikliai 
apibrėžti. O Andželikos kavi
nėje “dūzgė plokštelių auto
matas, čežėjo šokančių žings
niai. Kartais pasigirsdavo mer
ginų juokas, duslus senioko 
balsas: ‘Turtinga senatvė gė
rė pigų vyną ir šildėsi jauno 
kūno glėbyje” (145 p.).

(Bus daugiau)

vių kalbą nesant tos srities 
specialistu.

Dr. A. Šlekys kaip modernio
sios telefono sistemos žino
vas atstovauja savo bendrovei 
įvairiuose pasaulio kraštuose. 
Iki šiol jam teko būti Švedi
joje, Šveicarijoje, Singapūre, 
Japonijoje, Kinijoje, JAV ir 
Anglijoje.

Privačiame gyvenime dr. 
Arūnas ir Rūta Šlekiai yra 
jauna lietuvių inteligentų šei
ma, augina tris dukras, ku
rioms stengiasi nuo pat ma
žens įdiegti lietuvių kalbą ir 
kultūrą. Be to, mėgsta gamtą, 
tenisą, slides ir keliones. Ki
tataučių draugų tarpe su pasi
didžiavimu jie aiškina savo 
lietuvišką kilmę, pridėdami 
ką nors įdomaus iš Lietuvos 
istorijos ar kultūros. Jie yra 
aktyvūs ir lietuvių visuome-
nėje, ypač daug prisidėjo prie 
lituanistinės mokyklos įstei-

DANA STANKAITYTĖ, operos solistė Čikagoje, neseniai išleisdinusi 
savo lietuviškų dainą plokštelę “Ar atminsi?" Nuotr. J. Tamulaičio

Archyvas be patalpos - tik svajonė
RASA MAŽEIKAITĖ

Daug rašyta ir kalbėta pas
kutiniu metu Kanados lietu
vių archyvo klausimu. Daug 
kas ir atlikta. KLB valdyba 
apsiėmė rūpintis archyvo įstei
gimu. Praktiškai juo rūpinasi 
Danguolė Juozapavičiūtė, pro
fesionalė bibliotekininkė, Ra
sa Kurienė, KLB kultūros ko
misijos pirmininkė, Rasa Ma
žeikaitė, daug metų dirbusi 
imigracijos istorijos archy
vuose, ir kiti asmenys, pasi
ryžę aukoti savo laiką šiam 
reikalui. Kultūros komisija 
dėkinga V. Matulaičiui, kurio 
pastangos archyvo klausimu 
žymiai palengvino jos uždavi
nį. Neseniai buvo aplankytas 
Čikagos lituanistikos centro 
archyvas ir gauta daug nau
dingų patarimų. Jau paruošta 
katalogavimo bei medžiagos 
apibūdinimo sistema, kuri 
tiks mūsų sąlygom. Renkamos 
pavardės asmenų, kurie nori 
prisidėti prie medžiagos rin
kimo bei tvarkymo.

Taigi žinome, kad šiuo me
tu archyvui yra medžiagos, 
yra tos medžiagos analizavi
mo metodika, yra darbininkų. 
Tik vieno trūksta — vietos, kur 
jie galėtų sueiti kartu. Trūks
ta kambario, kuriame archyvą 
būtų galima patalpinti. Kol 
nebus rasta jam tinkama prie
glauda, tol archyvas liks tik 
graži svajonė.

Deja, ir svajonę, pasirodo, 
gali darkyti nesusipratimai. 
Pastaruoju metu tai atsitiko, 
nes suma pinigų, kuri buvo 
paminėta KLB tarybos suvažia
vime, pateikiant Lietuvių ar
chyvo projektą, atrodė gan 
didoka. Reikia pabrėžti, kad 
ši suma yra siekinys, kurį ga
lima turėti prieš akis, ir ku
ris reikalingas, prašant pini
gų iš valdžios įstaigų. Pasta
rosios kreipia daugiau dėme
sio į didesnio masto užmojus. 
Tačiau nėra būtina iš karto 
realizuoti.

Iš kitos pusės, reikia su
prasti, kad archyvui bus rei
kalinga šiek tiek pinigų (daug 
mažiau, tarp kitko, negu daž
nai kainuoja vienos knygos iš
leidimas), nes archyviniai reik
menys — ypatingas popierius, 
plastmasinės sagės, dėžės do
kumentų apsaugai, tvirtos len
tynos ir t.t. yra gaminami ma
žu tiražu iš geriausios koky
bės medžiagos ir todėl neiš
vengiamai labai brangūs. Taip 
pat nemažai kainuoja oro drė
kinimo ar džiovinimo apara
tai, reikalingi užtikrinti, kad 
medžiaga nesupelys nuo drėg
mės ir nesubyrėsnuo sausros.

Daug kam kils mintis: “O 
kam reikia taip tobulai apsau
goti medžiagą, kuri jau dauge
lį metų išgulėjo be jokios prie
žiūros?” Archeologams yra se
niai žinoma, kad daug kas — 
trapūs šilkai, išdžiūvę maisto 
gabaliukai, seni pergamentai 
išlieka daug amž*Ų užkasti ka
puose ar griuvėsiuose, jeigu 
tik jie guli nepaliesti ir apsau
goti nuo oro. Bet kai tik juos 

paliečia oras, saulės šviesa, 
žmonių rankos, iki šiol beveik 
sustingę cheminiai procesai 
staigiai pagreitina tempą, ir 
viskas subyra, sutrūnyja, su- 
pelyja. Panašiai atsitinka ir 
su knygom, žurnalais, doku
mentais, tik daug greičiau, 
nes senas popierius būna daž
nai arba labai trapus, arba 
linkęs pelyti. Taigi, norėda
mi išsaugoti medžiagą, kurią 
renkame, ir steigti profesio
nališką archyvą, o ne vien “mė
gėjišką” popiergalių rinkinį, 
turime per daug nesismulkin- 
ti. “Ką darai, daryk gerai”, — 
sako patarlė. Ar verta rinkti 
archyvinę medžiagą, jeigu mū
sų archyvas jos neišsaugos? 
Turime steigti ateičiai, o ne 
tik kitiems metams. Žinoma, 
galima darbą pradėti kukliai, 
su viltimi vis tobulėti, tačiau 
nereikia delsti — veikti, kol 
medžiaga dar nepražuvo.

Galų gale svarbiausi yra ne 
piniginiai klausimai. Svar
biausia — apsispręsti, ar tik
rai esame pasiryžę išsaugoti 
svarbią dalį mūsų tautos is
torijos? Ar verta tam skirti 
vietos kuriame nors mūsų pa
state? Ar dabartiniai rūpes
čiai bei renginiai svarbesni? 
Svarstydami tą klausimą, ne
lengvai sprendžiamą, prisi
minkime vadinamą prieškari
nę imigraciją, kadaise taip 
gausią: kur šiandieną jos baž
nyčios, salės, klubai, organi
zacijos, kūryba, laikraščiai? 
Tik steigdama savo archyvą, 
pokarinė išeivių karta užtik
rins savo atminimą, o mes, jau
nesnieji, suprasime iš kur ki
lome ir kas esame.

VIKTORAS ŠIMAITIS

Tėvynės daina
Dėl laukų ramunėlėm nusėtų, 

; Dėlei tavo padangių žvainų, 
; Negaliu aš tavęs nemylėti, 
: Nedainuot tavo skausmo dainų.

' Kaip gili gintarinė jūružė.
Kaip gilus debesėlių dangus. 
Kaip linų mėlynų mėlynumas. 
Taip ir tavo vargelis gilus . . .

: Kaip žiemos surakinto upelio, 
; Tyliai plaka tavoji širdis, 
; Bet galybėj pavasario žalio 
! Jos plakimą padangės girdės!

' Visagalio ranka maloninga - :
: Virš tavęs, mylima Lietuva!
' Vėl žydėsi graži ir laiminga,
< Amžių amžiais jauna ir laisva!

Atsiųsta paminėti
Aleksis Rannit, MIKALOJUS 

KONSTANTINAS ČIURLIONIS, 
LITHUANIAN VISIONARY 
PAINTER. Lithuanian Library 
Press, Inc. Chicago, IL, 1984, p. 184. 
Kaina — $25.00.

Anatolijus Kairys, DULKIU AT
SPINDŽIAI. Novelių romanas. 
Viršelis — dail. Petro Aleksos. Iš
leido Lietuvių literatūros bičiu
liai (P. O. Box 29060, Chicago, IL 
60629, USA). Tiražas — 500 egz. 
Čikaga 1985 m., 140 psl. Kaina — 
$5.00.
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d lilILTiMFJE VEIKLOJE
Skulptoriui Vytautui Kašubai 

paskirta JAV Lietuvių Bendruo
menės kultūros tarybos 1984 me
tų $1000 premija. Jos mecenatas 
— Lietuvių fondas. Premijai skir
ti komisiją sudarė dailininkai — 
P. Aleksa, V. Aleksienė, M. Gai- 
žutienė, V. Lukas, A. Kurauskas.

Prancūzijos leidykla “Seuil” 
išleido veikalą “Un monde dispa- 
ru” (“Išnykęs pasaulis”). Jo auto
rius Roman Vishniak, Rusijos bio
logas, pramatydamas žydų sunai
kinimą, nuo 1933 m. keliavo po 
Lenkiją, Latviją, Lietuvą, Če
koslovakiją ir rinko medžiagą, 
liečiančią žydų gyvenimą. Pada
rė 16.000 nuotraukų, iš kurių at
rinko 2.000, dalį jų panaudoda
mas šiam veikalui. Didelio for
mato 192 psl. leidinyje yra 180 
nuotraukų. Turimoje informaci
joje leidyklos adresas nepažymė
tas.

NSW meno galerijoje, Austra
lijos Sydnėjuje, John ir Elizabeth 
Pring 1965 m. įsteigė tada miru
sios Bessie Pring atminimui skirtą 
premiją. Ji įteikiama dailininkei 
už geriausią vandeninais dažais 
atliktą gamtovaizdį. Pirmą kartą 
tą premiją už akvarelę laimėjo 
Joy Roggerkamp, o dabar jau de
vintą kartą $200 premiją yra lai
mėjusi lietuvė dail. Eva Kubbos. 
Šįkart premija jai paskirta už ak
varelę “Spalvotas Cooloolos smė
lis”, Kai kurie australų meninin
kai dabar juokaudami tą premiją 
vadina “Eva Kubbos premija”. 
NSW meno galerijoje taipgi ren
giamos parodos Archibaldo, 
Wynne ir Sulmano premijoms lai
mėti. Galerijos NSW inicialai reiš
kia Australijos New South Wales 
provinciją.

Amerikos lietuvių tautinė są
junga buvo paskelbusi rašinio 
konkursą 16-35 metų amžiaus jau
nimui. Rašinio tema — “Tautinė 
lietuvių sąmonė išeivijoje”. Bu
vo numatytos dvi $500 ir $250 
premijos. Vertintojų komisiją su
darė: kun. Pranas Garšva, MIC, 
Vytautas Gedgaudas, Nijolė Jan- 
kutė-Užubalienė, Antanas Juod
valkis ir Vida Jonušienė. Spren
dimas padarytas vasario 8 d. po
sėdyje Čikagoje. Atrodo, nebuvo 
susilaukta $500 premijos verto 
rašinio, nes Pauliui Bindokui pa
skirta tik $250 premija. Pagrin
dinė $500 premija, padalinta į pen
kias dalis po $100, teko konkurso 
dalyvėms — Mildai Palubinskai
tei, Danutei Penčylaitei, Rimai 
Polikaitytei, Jolantai Salytei ir 
Edvynai Valkiūnaitei. Jos visos 
yra iš Čikagos ar jos apylinkių, 
išskyrus kalifornietę M. Palubins
kaitę. Premijos įteiktos Vasario 
16 minėjime Marijos gimnazijos 
salėje Čikagoje vasario 17 d.

Čikagos ateitininkai sendraugiai 
sausio 25 d. vakaronę Jaunimo 
centro kavinėje paskyrė velionies 
kun. Stasio Ylos knygos “M. K. 
Čiurlionis: kūrėjas ir žmogus” su
tiktuvėms. Dalyvius pasveikino 
sendraugių pirm. K. Pabedinskas, 
programai vadovavo A. Skruspke- 
lienė. Apie kun. St. Ylos knygo
je ryškinamą M. K. Čiurlionio 
asmenį kalbėjo A. Markelis. Esą 
tai nebuvo pilnas portretas, tik 
kai kurios jo detalės, skaitytojus 
nuvedančios į fantastinį M. K. 
Čiurlionio pasaulį. Prie knygos 
aptarties savo komentarais prisi
dėjo kun. P. Daugintis, SJ, ir poe
tas K. Bradūnas. Knygą išleidu
sios Amerikos lietuvių bibliote
kos vardu žodį tarė skulptorius 
P. Aleksa, pabrėždamas jos popu
liarumą, nes kun. St. Yla papras
tais žodžiais aprašė tikrai dide
lius dalykus. Jis taipgi prisiminė 
paskutinį kun. St. Ylos apsilanky
mą spaustuvėje. Iškilioji aktorė 
Ingrida Blekytė, susilaukusi pla
taus pripažinimo profesinio lygio 
Kanados ir JAV teatruose, skai
tė pluoštą eilėraščių, skirtų M. 
K. Čiurlioniui. To pluošto auto
riai — Faustas Kirša, Kazys Bra
dūnas, Stasys Santvaras, Benedik
tas Rutkūnas, Leonardas Andrie- 
kus, Aleksis Rannitas, Alfonsas 
Nyka-Niliūnas, Julija Švabaitė. 
Rečitalį ji pradėjo ir užbaigė pa
ties M. K. Čiurlionio žodžiais. Va
karonės dalyviai išklausė juoste- 
lėn įrašytas M. K Čiurlionio pre
liudijas, atliktas pianistės Aldo
nos Dvarionaitės, ir jo liaudies 
dainų variacijas, kurias su dirigen
tu Saulium Sondeckiu atliko sim
foninis orkestras. Šią Helsinkio 
muzikos festivalyje įrašytą juos
telę transliavo Čikagoje veikian
ti klasikinės muzikos radijo sto
tis “WFMT”. Antroje vakaronės 
dalyje Č. Grincevičius rodė M. 
K. Čiurlionio kūrinių skaidres 
ekrane. Juos komentavo A. Mar
kelis.

Kauno dramos teatras savo re
pertuarą papildė opera-poema 
“Strazdas — žalias paukštis”. 
Spektaklį režisavo J. Vaitkus. 
Tekstą jam sukūrė poetas S. Ge
da, muziką—kompoz. B. Kutavi
čius, scenografiją — dail. D. Ma- 
taitienė. Spektaklyje dalyvauja 
visa teatro grupė.

Kutino sporto halėje penkio
liktą kartą buvo surengta dvi die
nas trukusi tradicinė Lietuvos 
kaimiškų kapelų šventė “Grok, 
Jurgeli”. Skambėjo dainos, nuo
taikinga liaudies muzika. Šven
tėje dalyvavo Kauno saviveikli
ninkai, jų svečiai iš Žemaitijos, 
Suvalkijos, vidurio Lietuvos. Bu
vo atliekama programa “Po taikiu 
tėviškės dangumi”, (rikiuota į pro
pagandinius rėmus. Saviveiklinin
kai turėjo dėkoti sovietų kariams 
už “išvadavimą”. Šventę papildė 
specialiai surengta mugė.

Poeto Antano Miškinio 80-tą- 
sias gimimo metines uteniškiai 
paminėjo atskirai. Joms buvo skir
tas centrinės bibliotekos ir rajo
ninių kultūros namų darbuotojų 
surengtas literatūrinis-muzikinis 
vakaras “Gimtoji mūsų žemė”. 
Velionies eilėraščius skaitė kul
tūros namų skaitovai, prisimini
mais dalijosi poetas P. Panavas. 
Skambėjo poeto J. Šiožinio ir jau
no uteniškio literato A. Katino 
posmai, skirti Antanui Miškiniui. 
Vakarui buvo surengta literatū
ros ir nuotraukų paroda. Uteniš
kiai A. Miškinį laiko savo kraš
tiečiu, nes jis yra gimęs Juknėnuo
se, Utenos apskrityje.

Vilniuje paskirtos 1984 m. pre
mijos už kūrinius meno saviveik
lai. S. Šimkaus I premiją laimėjo 
kompoz. V. Juozapaitis ir poetas 
Justinas Marcinkevičius už “Odę 
Tėvynei ir taikai”, II — J. Tamu- 
lionis už dainą “Šarkela vamela”, 
III — kompoz. V. Paltanavičius 
ir poetas E. Matuzevičius už dai
ną “Po Lietuvos dangum”. J. Šve
do I premija nepaskirta, II pre
mija apdovanotas A. Lapinskas 
už pjesę liaudies instrumentų or
kestrui “Laukai laukeliai”, III pre
mija — J. Gaižauskas už “Lakštin
galų valsą” kaimo kapelai. B. Dau
guviečio I premija teko jau miru
siam R. Samulevičiui už dramą 
“Karūna ir smėlis”, II premija - P. 
Palilioniui už dramines poemas 
“Vėjuota saulė” ir “Visais gyvy
bės kodeksais”, III premija — G. 
Mareckaitei už pjesę “Penketas 
mylimųjų”. Choreografijos pre
mijas laimėjo: I — choreografė 
B. Navickaitė ir kompoz. J. And
rejevas už šokį “Dūzgia staklės”, 
II — M. Vaitulevičiūtė ir V. Juo
zapaitis už šokį “Pradalgiuos”, 
dvi IlI-čiąsias — R. Tamutis ir L. 
Povilaitis už šokį “Obelėlė moti
nėlė”, J. Gudavičienė ir A. La
pinskas už šokį “Linksmos mįslės”. 
Liaudies meno premijos paskirtos: 
1 — audėjai L. Garnelienei, II — 
tapytojui V. Masiuliui, dvi III- 
čiosios — mezgėjai O. Jarmulavi- 
čienei ir medžio drožėjui F. Var- 
gonui.

Lietuvos rašytojų sąjungą pa
pildė penki nauji nariai: satyri
kas ir dramaturgas Kazys Bagdo
navičius, literatūros mokslinin
kas ir kritikas Vilius Gužauskis, 
pasirašantis literatūriniu Viliaus 
Gužausko slapyvardžiu, poetas ir 
literatūros kritikas Valdemaras 
Kukulas, prozininkas Grigorijus 
Ozerovas, grožinės literatūros 
vertėjas Feliksas Vaitiekūnas. 
K. Bagdonavičius, gimęs 1941 m., 
savo kūrinius pradėjo spausdinti 
1968 m. “Vaga” yra išleidusi jo 
satyros knygas — “Vargas dėl plo
to” (1973), “Diedelis” (1978), 
“Tabu” (1981), “Qialogai” (1984). 
V. Gužauskas, gimęs 1951 m., pir
muosius žingsnius kritikoje žen
gė “Pergalės” žurnale. “Vaga” 
išleido jo knygą “Poetinė indivi
dualumo raiška” 1982 m. Atski
ruose leidiniuose ir spaudoje yra 
paskelbęs apie 50 straipsnių bei 
rezenzijų. Dirba “Vagos” leidyk
los redakcijoje. V. Kukulas, dir
bantis “Nemuno” žurnalo kriti
kos skyriaus vedėju, gimė 1959 m. 
Debiutavo eilėraščių rinkiniu “Au
gimo nerimas” 1978 m. Pernai pa
sirodė antroji jo poezijos knyga 
“Žalia vėtros šaka”. Lietuvos 
spaudoje yra paskelbęs recenzi
jų ir straipsnių. G. Ozerovas, gi
męs 1940 m. Volgograde, yra lei
dinio “Kinas” redaktorius, rusų 
kalba išleisdinęs apsakymų rinki
nius “Tokios štai akimirkos” ir 
“Monologas”. F. Vaitiekūnas, gi
męs 1928 m., dirba vyresniuoju 
redaktoriumi “Pergalės” žurna
lo literatūros skyriuje. I lietuvių 
kalbą yra išvertęs daug rusų rašy
tojų pjesių, apsakymų, apysakų ir 
romanų. 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
KASOS VALANDOS:

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

= MOKA UŽ:
E 90 dienų termin. indėlius...... 81/2%
E 180-185 d. termin. ind............. 9 %
E term, indėlius 1 metų............ 91/2%
E term, indėlius 2 metų............ 10 %
E term, indėlius 3 metų............ 1O’/2%
E pensijų s-tą............................ 10 %
E spec. taup. s-tą...................... 8 %
E taupomąją s-tą ...................... 71/2%
= depozitų-čekių s-tą............... 6 %

E DUODA PASKOLAS:
E asmenines nuo .....................  111/2%
E mortgičius nuo........ 101/2% - 12’/4%

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

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

“Gintaro” skyrius, laimėjęs pirmą vietą Užgavėnių vakare, surengtame Toronto Lietuvių namuose. Iš kairės: G. 
Strimaitienė, D. Goudie, R. Žilinskienė, H. Simanavičienė, B. Prakapienė, G. Šimkienė Nuotr. B. Tarvydo

Kanados įvykiai

L/L/JA PACEVICIENE 
West Insurance Brokers Ltd. 
(416) 846-4888 - dienomis Namų, automobilių 
853-3652 (519) - vakarais ir komercinė drauda

O TEDU AII’C EIIDQ 406 Roncesvalles Avė. 
VIErnAIlO runa Telefonas 536-5936 ir 
"T 2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS į NAMUS
-----------------------------o------------------------ -—

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

/ TYPE MASTER GRAPHICS''
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 Šiaučiulienei

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

rūpestis.

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

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

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

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

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

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

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

ZlIlCtatP Simpson’s, 176 Yonge St.,
ZTIIOICIID Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientų patogumui,susitarus, atvažiuoju į namus

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

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.) 
matytų išlaidy sekančiais biu
džetiniais metais. Finansų mi- 
nisteris M. Wilsonas liko su iš
tuštėjusiu Kanados iždu, be lė
šų Kanados doleriui gelbėti. 
Išeitis buvo rasta sename įsta
tyme, leidžiančiame mažesnes 
paskolas ministerių kabineto 
sprendimu. Kanados doleriui 
gelbėti M. Wilsonas pasiskoli
no JAV $1,8 bilijono, valdžios 
reikalams — kanadiškų $500 mi
lijonų. Kanados bankas kanadiš
kų dolerių supirkinėjimą už
sienyje pradėjo pavėluotai, pa
lyginti mažomis sumomis, ne- 
sustabdžiusiomis dolerio ver
tės kritimo. Liko tik paguoda, 
kad kanadiškas doleris laikosi 
geriau už kitų užsienio šalių 
piniginius vienetus.

Finansinę krizę sustabdė bend
ros kitų valstybių pastangos, 
kai jos tarptautinėn rinkon pa
leido turėtas JAV dolerių atsar
gas. Per didelė tų dolerių pa
siūla sustabdė rekordinį jų ver
tės kilimą. Kanados dolerio ver
tė staiga pradėjo kilti ir pasie
kė 72,62 JAV et. Spaudos ir kai 
kurių parlamentarų dėmesys ta
da nukrypo j klastingą Kana
dos senato elgesį, paskolą pa
tvirtinusį pavėluotai, kai paga
liau parlamente buvo paskelb
tos sekančių biudžetinių metų 
numatomos išlaidos. Finansi
nės dolerio krizės metu ta pa
skola buvo sustabdyta. Kana
dos senatas, turintis 104 vietas, 
nėra renkamas. Senatorius pa
skiria Kanadą valdančios parti
jos. Šiuo metu jame yra 72 libe
ralai, 25 konservatoriai, vienas 
nepriklausomas liberalas, trys 
partijom nepriklausantys sena
toriai ir trys neužpildytos vie
tos. Senatui leidžiama svarsty
ti parlamento priimtus įstaty
mus, bet jis neturi teisės įsta
tymams sustabdyti. Konservato
rių partija parlamente turi 211 
atstovų, J. Turnerio vadovauja
mi liberalai tik 40, o senate yra 
net 72 liberalai.

Spaudos nuomone, neteisė
tam senatorių elgesiui vadova
vo P. E. Trudeau laikais libera
lų strategija parlamento rinki
muose rūpinęsis K. Davey ir se
natoriumi paskirtas buvęs finan
sų ministeris A. MacEachenas. 
Toronto dienraštis “The Globe 
and Mail” savo vedamajame pri
mena skaitytojams, kad anksty
vas paskolas sekantiems biudže
tiniams metams gaudavo ir libe
ralų ministerio pirm. P. E. Tru
deau vyriausybė, nepateikdama 
numatomų išlaidų. Esą 1983 m. 
vasario mėnesį buvo patvirtin
ta tokia $14 bilijonų paskola fi
nansų ministeriui M. Lalondui, 
kai A. MacEachenas buvo užsie
nio reikalų ministerių. Tada jis 
nepareiškė jokio protesto, o da
bar, būdamas senatoriumi, pasi
šiaušė prieš tokią pat konser
vatorių vyriausybės taktiką, nors 
ją parlamente buvo patvirtinęs 
opozicinės liberalų partijos va
das J. Turneris. Metines $61,425 
algas senatoriai gauna iš val
džios iždo, kurį pripildo visi pa
jamų mokesčius mokantys kana
diečiai, neturintys nieko bend
ro su partijoms nusipelniusių 
politikų paskyrimu į senatą. Jie 
betgi renka parlamento narius, 
kur jų dauguma turinti partija 
sudaro vyriausybę. 1984 m. rug
sėjo 4 d. kanadiečiai valdžią ati
davė B. Mulronio vadovaujamai 
konservatorių partijai, parla- 
mentan atsiųsdami net 211 at
stovų.

Aštriausiai liberalų dominuo
jamą senatą kritikavo NDP so
cialistų vadas E. Broadbentas, 
pareikalaudamas jo panaikini
mo. Esą niekieno nerenkamas 
senatas neturi teisės trukdyti 
kanadiečių išrinktai vyriausy
bei. Tokiu trukdymu vedamas 
propagandai skirtas politinis 
žaidimas. E. Broadbentas spau

dos konferencijoje žadėjo pa
siūlyti ministeriui pirm. B. Mul- 
roniui, kad jis sušauktų opozi
cinių partijų vadus senatui su
tramdyti. Tokia mintis pasiro
dė ir spaudoje. Senato reforma 
yra būtina. Esą jame daugumą 
turintys liberalai galės stabdy
ti net ir naujojo biudžeto pri
imtus paragrafus, kurių įgyven
dinimo negalima delsti. Pensi
jon senatoriai turi išeiti tik su
laukę 75 metų amžiaus. Libera-

lai turi pakankamai jaunesnio 
amžiaus senatorių, kurie dar 
daug metų pasiliks senate ir ja
me vyraus. Dabartinis senatas 
yra įrašytas į Kanados konstitu
ciją. Bet kokiems jo pakeitimams 
reikia Kanados parlamento nu
tarimo, kurį turi remti septy
nių Kanados provincijų, turin
čių 50% jos gyventojų, parlamen
tai. Tokios paramos visiškam se
nato panaikinimui greičiausiai 
nepavyktų susilaukti, bet apy
nasrio uždėjimui, atrodo, daug 
kas pritartų.

Amerikos sportas Europoje
Savo turimu televizoriumi su 

specialiu įtaisu pagaunu iš JAV į 
Europą satelitu perduodamą ame
rikietišką programą. Ši stotis va
dinasi AFN-American Forces Net
work, žiūrima daugiausia ameri
kiečių karių bei jų šeimų. Per
duodamos ne tik žinios su pra
nešėju Gumbel bei D. Batista bet 
ir futbolo ar krepšinio rungtynės. 
Jos būna pertraukiamos rekla
momis. Vokietijoje filmų, sporto 
rungtynių, žinių ar kt. programose 
jokių reklamų nėra. Tačiau už šį 
mažą “malonumą” mokame valsty
bei mokestį.

Nenorėjau tikėti, perskaitęs 
vokiškoje spaudoje, kad ameri
kietiško futbolo baigmės rungty
nėse viena reklamos minutė kai
nuoja vieną milijoną dolerių. Ma
nau linotipaš1 apsiriko, tačiau, 
pasirodė, kad teisybė, JAV fut
bolo rungtynių baigmėje tarp San 
Francisko ir Niami pranešėjas 
keletą kartų minėjo, kad už 30 
sek. pertrauką buvo pastatytas 
500.000 dol. vertės Stanfordo sta
dionas ...

Nors rungtynės nuėjo istorijon, 
tačiau jos dar paliks kurį laiką 
ne tik amerikiečių atmintyje, bet 
ir mano. Televizija skelbė, kad 
rungtynės bus pradėtos 10 v.v., ta
čiau tikrovėje prez. R. Reaganas 
jas atidarė Europos laiku 12 v. nak
tį. Sėdėjau prie aparato, džiau
giausi pirmais Miami laimėtais 
taškais. Deja, nutrūko satelito 
laidos, tad naujai rungtynes teko 
stebėti pirmadienio vakarą.

Tačiau iš Dėdės Šamo žemės 
persikelkime į sportinį Europos 
gyvenimą ir pasaulines slidžių 
pirmenybes Austrijos Zefelde. 
Čia geriausiai pasirodė Norvegi
ja prieš Suomiją ir Švediją. Pa
sigailėjimo verta buvo Sov. Są
junga, laimėjusi vieną aukso me
dalį ir tai tik dėl blogo norvegių 
pasikeitimo estafetėje (viena nor
vegė pametė lazdą). Stebėjau te
levizijoje jau nuo 9 v.r. visas var
žybas, tad tikrai keistai atrodė 
vilniškiame “Sporte” aprašytas 
laimėjimas: “Estafetės 4x5 km 
varžybose dalyvavo T. Tichonova, 
R. Smetanina,’T. Vasilčenko ir 
A. Romanova. Jos šauniai (sic!) 
pasirodė ir pelnė aukso meda
lius”. Greičiausiai Maskvos tele
vizija nerodė šios esafetės varžy
bų, tad ir Vilniaus “Sportui” la
bai lengva buvo nuslėpti norvegių 
nelaimę.

Antras didesnis įvykis — pasau
linės lengvosios atletikos varžy
bos uždarose patalpose. Jos įvy
ko Paryžiuje, be didesnio įtempi
mo ir dėmesio, nes Prancūzijos 
sostinėje dalyvavo nedaug šios 
sporto šakos žvaigždžių. Dėl to 
pirmu smuiku grojo R. Vokietija 
ir Sov. Sąjunga. Dalyvių tarpe bu
vo ir viena lietuvaitė Nijolė Bluš- 
kytė-Medvedeva, laimėjusi III 
vietą šuolyje į tolį labai silpna 
pasekme — tik 6,44 m.

Ta proga prisiminiau dar dvi 
lietuviškas pavardes, užtiktas vo
kiečių spaudoje: futbolininko Kai
rio (vardas neįrašytas) LKS Lodzės 
futbolo komandoje ir HSV tinkli- 
ninko Bruno Skuodžio Hambur
ge. Tiesa, televizijoje girdžiu 
Matulait, Jurgelait, Jonait ir kt., 
tačiau jie greičiausiai yra Klai
pėdos krašto tėvą sūnūs.

Šiaip sportiniame Europos gy
venime nieko naujo. Mat populia
ri sporto šaka futbolas turėjo per
trauką, stiprūs šalčiai bei snie
gas neleido rungtyniauti aikštėse. 
Draugiški susitikimai vyko užda
rose patalpose, sutraukdami gė

resnėse rungtynėse iki 10.000 žiū
rovų. Galvota atšaukti draugiškas 
V. Vokietijos ir Vengrijos futbolo 
rungtynes, tačiau pagerėjus orui, 
jos įvyko Hamburge, stebint 20.000 
žiūrovų. K. Baronas

Ateitininkų žinios
Šeštadienį, kovo 2, Lietuvos kan

kinių parapijos salėje susirin
ko 160 ateitininkų ir svečių į 
vakaronę. Po vakarienės, M. Sun- 
gailai ir R. Girdauskaitei suma
niai pranešinėjant, įvyko “kelio
nė”. S. Pargauskaitė atliko du 
kūrinius akordeonu. L. Dambraus
kaitė, R. Underys ir V. Vaičiūnas 
padainavo įvairias dainas akom- 
ponuojant P. Vytui. R. Jonaitie
nė perskaitė V. Tamulaičio para
šytą novelę apie katiną ir maišą 
aukso. Buvo pagerbtas ir pats au
torius. Po pertraukos, kavos ir 
pyragų antroje programos dalyje 
pasirodė Z. Prakapaitė, pagro
dama fleita (akomp. P. Vytas). Va
karonė baigta keliom dainom, 
kurias atliko minėta trijulė.

Skautų veikla
• Sveikiname seses Vicki Ross 

ir Adrianą Karkaitę, atlikusias 
skaučių įžodį “Dainos” dr-vės su
eigoje.

• Niagaros pusiasalio skautų- 
čių židinys š. m. kovo 10 d. Tėvų 
pranciškonų misijos patalpose St. 
Catharines mieste ruošia kazimie- 
rinį minėjimą. 10 v.r. pamaldos, 
po jų — Kaziuko mugė, kurios me
tu veiks valgykla.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tai dėkoja J. Nešukaičiui už $10 
auką. Skautiškas ačiū P. Imbrasui 
už padovanotą $30 vertės lentą 
Kaziuko mugei. D. Barzdžiūtė

Welland, Ontario
A. a. JUOZAS PAUŽUOLIS, 77 

metų amžiaus mirė 1985 m. vasa
rio 16 d. Port Colborne ligoninė
je. Vasario 19 d. po gedulingų pa
maldų palaidotas Port Colborne 
miesto kapinėse. Velionis buvo 
ilgus metus KLB Weilando apy
linkės pirmininku. Šios apylinkės 
tautiečiai liūdi netekę tauraus 
lietuvio, didelio visuomenės vei
kėjo.

Pagerbdami a.a. Juozą Paužuolį, 
reikšdami užuojautą giminėms 
ir artimiesiems paaukojo Tau
tos fondui $20: V. E. Grabauskai; 
$10: J. A. Kutkos, O. Kuzavienė, 
Br. I. Luomanai, A. B. Pivoriūnai, 
P. V. Šidlauskai, A. Šileikis, A. 
E. Stankevičiai, J. Tamulėnienė, 
M. Urpšys, A. A. Žinaičiai; $5: A. 
M. Čepukai, K. St. Stankevičiai. 
Aukotojams nuoširdus ačiū.

Weilando apylinkės valdyba

iHMkiBOnix
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) 
Toronto. Tel. 769-4558 

(nuo 10 v.r. iki 19.30)

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame JK m AB A J| JK
TORONTO LIETUVIŲ P AKAM A
KREDITO KOOPERATYVE ----------- •

MOKA:
8'/2% už 90 dienų term, indėl.
9 % už 6 mėn. term, indėlius
9'/z% už 1 m. term, indėlius

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

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........... 11 ’/2%
už nekilnojamo turto pa

skolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

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

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

AKTYVAI virš 43 miljjonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 75% įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

ir 532-1149 M6P1A6

m
■■M GARBENS Lrealtor

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

Įstaiga, tarnaujanti lietuviams nuo 1951 metų

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

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

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

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 S-
335 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258

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

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

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

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

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

AP GOMES
Real Estates Insurance Ltd.

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus
Antanas Bliūdžius

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

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

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

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

KLIORIKAITIENEI
tragiškai žuvus Amerikoje,

vyrą KLIORIKAITį, brolį VINCĄ PAULIONĮ ir jų šeimos 
narius liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame - 
J. K. Dervaičiai Pranas ir Pranciška Norušiai

Mielam tėveliui, broliui, sunui ir seneliui
a. a. LEONUI E. FABRICIUI
netikėtai amžinybėn iškeliavus,

skausmo prislėgtiems - motinai NINAI FABRICIE- 
NEI, jo sūnui ALEKSANDRUI su šeima, seseriai ir 
svainiui - MARIJAI bei RIMUI GERTOMS, gimi
nėms, artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojau
tą ir kartu liūdime -

Buvę Telšių gimnazijos 
mokiniai - draugai

Loterinis atžalyniečių lošimas Užgavėnių vakare Toronto Lietuvių namuose Nuotr. B. Tarvydo

London, Ontario

EDMONTON, ALBERTA
PALTANAVIČIUS JONAS, imi 

gravęs Kanadon 1929 m., mirė 1985 
m. sausio 14 d., sulaukęs 88 m. am
žiaus. Velionis daugiausia gyve
no Edmontono mieste arba jo apy
linkėse. Daugelį metų dirbo lent
pjūvėje prie Whitecourt mieste
lio. Kadangi savo šeimos neturė
jo, velionies laidotuvėmis rūpi
nosi artimas draugas Vincas Ra
džiūnas ir McNamara šeima.

Laidotuvių apeigas Park Me
morial koplyčioje atliko kun. A. 
Hickey. Iš ten palaidotas sausio 
18 d. St. Joachims kapinėse.

VASARIO 16 MINĖJIMAS įvy
ko Lietuvių namuose vasario 16 
d. Oficialių minėjimo dalį pra
dėjo KLB Edmontono apylinkės 
pirm. Algis Dudaravičius. Sugie
dojus Kanados ir Lietuvos him
nus, tylos minute buvo pagerbti 
mirę už Lietuvos laisvę.

Kadangi šiemet sueina 40 me
tų nuo Jaltos ir 10 metų nuo Hel
sinkio sutarčių pasirašymo, pir
mininkas trumpai apibūdino jų 
reikšmę ir rezultatus. Rita Bur- 
bulevičiūtė išvertė pirmininko 
mintis į anglų kalbą.

Nesant meninės programos, pir
mininkas prašė dalyvius mintimis 
ir vaizduote persikelti į koncertų 
salę bei prisiminti girdėtus an
samblius. Pavyzdžiui, Mikulksie- 
nės ansamblį, pagarsėjusį kank
lių muzika. Supažindinti dalyvius 
su kanklėmis buvo pakviesta sce- 
non tautiniais drabužiais pasipuo
šusi Kristina Kasperavičiūtė su 
kanklėmis rankose. Tuo metu re- 
korduota muzika atliko Mikulskie
nės ansamblio įgrotą lietuviškų 
melodijų pynę.

Toliau buvo dvi trumpos paskai
tos, kurių tarpe padeklamuotas 
Bernardo Brazdžionio eil. “Pa
žaislio bokštai”. J. Popikaitis sa
vo paskaitoje prisiminė tremti
nių stovyklas bei išgyventus lai
kus jose UNRRA ir IRO globoje 
prieš 40 metų. Dr. P. Klemka kal

bėjo apie šių dienų disidentus 
Lietuvoje ir pogrindžio spaudą.

Po oficialios dalies visi svečiai 
buvo pavaišinti vakariene, pa
ruošta darbščių mūsų šeiminin
kių, vadovaujant Hannai Kaspera
vičienei. Po to buvo šokiai, gro
jant 3 asmenų orkestrui. Veikė 
bufetas, tvarkomas Valterio Dovy
daičio. Šokių pertraukos metu O. 
Drūteikienė ir R. Burbulevičiūtė 
rinko aukas Kanados Lietuvių B- 
nei. Surinkta $350. Dalyvavo apie 
70 asmenų.

CASINO LEIDIMAS po keleto 
metų bandymų ir pastangų paga
liau gautas Lietuvių namų vardu 
ir, tikimasi, bus panaudotas š. m. 
liepos mėnesį. Vieta — ABC Casi
no, prie Jasper Avenue, 112-toje 
gatvėje. Pradžiai, pagal provinci
nės valdžios nuostatus, reikia tu
rėti $30.000 indėlį. Leidimas ga
lioja tik 2 vakarus vienos savai
tės laikotarpyje. Jeigu sklan
džiai operuojama, galima laimė
ti tarp $12.000—30,000. Numaty
tos pajamos būtų panaudotos Lie
tuvių namų remontui — reikia jau 
būtinai pakeisti daugumos langų 
rėmus, kai kurias duris, dėti pa
pildomą izoliaciją ir pan.

Casino renginiui reikės 25 as
menų talkos. Prašoma neatsisaky
ti pagelbėti šiam reikšmingam 
projektui. Detalus laikas ir kita 
bus pranešta vėliau spaudoje ir 
bendraraščiuose. Už dalyvavimą 
ir talką rengėjai iš anksto dėko
ja. Dobilas

VASARIO 16 ŠVENTĖ pradėta 
pamaldomis Šiluvos Marijos šven
tovėje vasario 24 d. Jas atnašavo 
ir progai pritaikytą pamokslą pa
sakė klebonas kun. I. Mikalaus
kas, OFM. Atneštos aukojimo dova
nos, simbolizuojančios ne tik re
liginius, bet ir tautinius mūsų 
įsitikinimus. Įspūdingai giedojo 
“Pašvaistės” choras, vadovauja
mas muz. R. Vilienės, ir solistė I. 
Černienė. Universiteto Althouse 
salėje minėjimas pradėtas 4 v.p.p. 
“O Canada” ir J. Dambrausko mal
da už tėvynę. Po kun. I. Mikalaus
ko invokacijos apylinkės pirm. A. 
Petrašiūnas savo žodyje pabrėžė 
mažųjų tautų teisę į nepriklauso
mybę. Pagrindiniu vakaro kalbėto
ju buvo dr. Tom Hockin, federa
cinio parlamento narys iš vakari
nio Londono. Jis talkina dviem 
mums svarbiom ministerijom — 
užsienio reikalų ir gynybos. Spau
doje net buvo minimas kaip vie
nas iš kandidatų gynybos minis- 
terio pareigoms. Kalbėtojas pa
informavo dalyvius apie tai, ko 
siekia naujoji konservatorių vy
riausybė. Be jo, iš svečių minė
jime dalyvavo latvių atstovas p. 
Epneris, Žmogaus teisių organi
zacijos pirmininkas ir ukrainie

čių atstovas dr. Roslycky. Prie 
įėjimo buvo renkamos aukos Tau
tos fondui ir KLB.

Koncertinėje dalyje sol. Irena 
Černienė atliko keletą lietuviškų 
dainų, o po jos vakaro programą 
praturtino “Pašvaistės” choras, 
vadovaujamas muz. Ritos Vilie
nės. Dar sykį pasirodė solistė I. 
Černienė su lietuviškomis daino
mis, jungdama su vaidyba. Todėl 
publikos buvo iškviesta dar papil
dyti ir taip jau gana turtingą pro
gramą. Nemažesni kreditą Londo
no apylinkė jai skyrė už tikrai nuo
širdžią pagalbą apyl. valdybai, 
prieš kurią buvo “sukilusios” gam
tos jėgos. Buvo skelbta, kad Lon
donan atvyks solistė G. Čapkaus- 
kienė. Deja, dėl labai blogo oro 
ji lėktuvu Londono negalėjo pa
siekti. Sol. I. Černienė šiam kon
certui nesiruošė, tačiau jautė pa
reigą ateiti į pagalbą keblion pa- 
dėtin patekusiai apyl. valdybai. 
Ačiū ir pianistui Jonui Govėdui, 
kuris surizikavo tokiu oru leistis 
į Londoną. Jo meistriškas akompa- 
navimas irgi didele dalimi pri
siėjo prie koncerto pasisekimo.

Pagrindinis Londono laikraštis 
“The London Free Press” įdėjo 
dviejų jaunučių lietuvaičių nuot

rauką su prierašu: “Nėra kultūri
nio susikirtimo, kai J. Jones dėvi 
modernišką kanadišką suknelę, 
o E. Vilis tradicinę (tautinius dra
bužius).” Elenutėyra prof. dr. Kęs
tučio ir muz. Ritos Vilių dukrelė, 
kurią mes vadiname angeliuku be 
sparniukų. Laikraštis priminė, 
kad tai buvo 67-oji Lietuvos ne
priklausomybės sukaktis.

Dėl labai blogo oro šventė ne
pasižymėjo dalyvaujančių gausu
mu, bet minėtina dėl jos jaukumo 
ir tvarkingumo. Retas atvejis, kad 
minėjimas pradėtas labai punktua
liai. Žymėtinas ir mažiausiu kal
bėtojų skaičiumi — tik apyl. pir
mininkas ir pagrindinis kalbėto
jas. Vykusiai pranešinėjo jauno
ji L. Lukšienė. Ji yra ir apyl. v-bos 
vicepirmininkė.

Rodnę visada vadindavau ge
riausia mūsų kaimyne. Mano teigi
mas pasitvirtino ir šį kartą. Net 
ir šitokiu oru keletas šeimų iš 
Rodnės atvyko į minėjimą.

RYERSONO INSTITUTE, To
ronte, įvykusiame krepšinio tur
nyre žaidė ir “Tauro” jaunius Rai
mundas Dragūnevičius. Iš kelio
likos komandų jo Westminsterio 
gimnazijos komanda laimėjo pir
mą vietą. Iš poros šimtų žaidėjų 
penki buvo išskirti ir apdovano
ti. Geriausiu žaidėju buvo pri-

Mandagumas
Sustojimas. Su didžiausiu 

ryšuliu rankoje į autobusą įli
pa senutė.

— Prašau, sėskite, — pašoku 
iš savo vietos.

Ji atsisėdo . .. ant autobu
so grindų, nes buvo pritrenk
ta mano mandagumo.

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

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

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

PRANEŠIMAS
TORONTO LIETUVIŲ 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 

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

pažintas vienas iš jo komandos, 
kurios kiti du (jų tarpe ir Raimun
das) buvo apdovanti žymenimis. 
Likusieji du apdovanoti buvo iš 
kitų komandų.

Stipriai reiškiasi ir jaunieji 
broliai Šicai savo komandose. Pau
lius buvo vienas iš dviejų geriau
sių metikų paskutinėse “Tauro” 
vyrų rugtynėse. Jis iškovojo 24 
taškus ir net pralenkė pirmau
jančius vyrus, nors jis yra tik 16 
metų amžiaus! D. E.

Windsor, Ontario
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS paskelbimo sukaktis paminė
ta labai iškilmingai. Minėjimas 
pradėtas vasario 17 d., 10 v.r., prie 
miesto valdybos rūmų. Dar prieš 
nustatytą valandą jau būriavosi 
grupė lietuvių. Jų tarpe matėsi 
daug jaunimo. 10 v. Lietuvių tri
spalvė pradėjo kilti, ir ją išsklei
dė šiaurės vėjas. Turbūt ne vie
nam lietuviui tai priminė Karo 
muziejaus iškilmes. 10.30 v.r. visi 
susirinkome Šv. Kazimiero lietu
vių šventovėje. Jaunimas stovėjo 
garbės sargyboje. Kun. K. Simai
tis, pasakė labai gražų, šventei 
pritaikytą pamokslą.

12 v. parapijos salėje KLB Wind- 
soro apyl. pirm. M. Kizis pradėjo 
minėjimą. Prie svečių stalo buvo 
pakviesti: kun. K. Simaitis, sve
čias iš Detroito inž. Algis Zapa- 
rackas, KLB krašto valdybos vice- 
pirm. J. Kuraitė-Lasienė, KLB 
krašto valdybos narė jaunimo rei
kalams Rasa Lukoševičiūtė-Kurie- 
nė. Atsistojimu buvo pagerbti 
tie, kurie prikėlė Lietuvą ir tie,

0b PRANEŠIMAS
—
Pranešame, kad TORONTO LIETUVIŲ 

NAMŲ ir LABDARA FOUNDATION narių 

metinis-visuotinis susirinkimas 
šaukiamas 1985 m. kovo 17, sekmadienį, 
3.30 v.p.p., Lietuvių namų Mindaugo menėje, 
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. Dalyvaujančių 
registracija prasideda 2.30 valandą po pietų.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas: a. susirinkimo pirmininko ir 

sekretorių, b. mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo 
komisijų

3. Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas
4. Valdybos pranešimai: a. pirmininko, b. iždininko,

c. statybos ir remonto komisijos, d. visuomeninės veiklos, 
e. švietimo fondo “Labdara”

5. Revizijos komisijos pranešimas
6. Revizoriaus (auditor) pranešimas
7. Diskusijos dėl pranešimų
8. 1984 m. apyskaitų tvirtinimas
9. 1985 m. sąmatos tvirtinimas

10. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas
11. Įstatų pakeitimas
12. Valdomųjų organų rinkimai: valdybos — 4 narių, 

b. revizijos komisijos — 1 nario
13. Einamieji reikalai
14. Susirinkimo uždarymas

Šiais metais į Lietuvių namų valdybą bus prirenkami keturi 
nariai. Iš valdybos išeina: B. Bedarfienė, A. Jankaitienė, V. 
Kulnys ir A. Pacevičius. Į revizijos komisiją bus renkamas vie
nas narys, iš kurios išeina A. Jucys.

Lietuvių namų valdyba siūlo, kad nariai gautų iš nominuoja
mo kandidato-tės raštišką sutikimą. Tam tikslui yra paruošti 
specialūs blankai, kuriuos nariai gali gauti LN raštinėje arba 
susirinkimo metu. Be to, valdyba siūlo, kad kandidatų-čių siū
lytojai, nemažiau kaip du nariai, pasirašytų nominacijos blanką 
ir įteiktų metinio susirinkimo nominacijų komisijai.

Nariai, norintieji perleisti balso teisę kitam asmeniui, privalo 
laikytis korporacijų įstatymo (Corporation Act) reikalavimų ir 
įgaliojimus (proxy), patvirtinus jų parašus notarui (Notary Public), 
pristatyti įLN raštinę nevėliau 1985 m. kovo 14d., 10 v.r. įgalioji
mai, nepatvirtinti notaro ir gauti po minėtos datos, nebus pripa
žinti teisėtais. įgaliojimų blankus galima gauti LN raštinėje.

ĮSTATŲ PAKEITIMAS
Darbotvarkės & II
Valdyba siūlo pakeisti įstatų XIII skyriaus pastraipą 5 sekančiai: 

Renkant valdomuosius organus, kiekvienas narys turi teisę 
balsuoti už nedaugiau ir nemažiau kandidatų, reikalingų 
išrinkti nariais į valdybą ir revizijos komisiją.

Šis pakeitimas galioja nuo šio susirinkimo dienos.
LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBA

PERKATE AR PARDUODATE NAMUS?
SKAMBINKITE

BIRUTEI GRIGAITYTEISPUDIENEI

188 Eglinton Avė. E., 
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 Telefonai:
Toronto, Ontario M6S 4W3 įstaigos (416)762-7393 
Bloor ir Jane gatvių kampas namų 248-9458

Juozas (Joseph)

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja 
lietuvių kalba 

Nemokamas namų 
įvertinimas

S ekskursijos
į VILNIŲ ir į kitus Europos miestus

'l|1

Kingsway Real Estate Ltd. Realtor
1614 Bloor Street West

(priešais Toronto Lietuvių namus)

^Telefonas 535-2331, namų 532-5893

CHOICE
Ali THE

IN THE

MASKELL INSURANCE
WORLD"

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

kurie šiandieną kovoja už ją.
Kalbėtojas inž. A. Zaparackas 

labai vaizdžiai ir išsamiai atpa
sakojo mūsų istoriją ir dabarti
nius mūsų rūpesčius. KLB krašto

1. Gegužės 16-24 4. Rugpjūčio 21-29
Gegužės 16-29 5. Rugsėjo 5-13

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

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

V. EAC E INAS
All Seasons Travel, B.D

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

valdybos vicepirm. J. Kuraitė- 
Lasienė kalbėjo apie mūsų šių 
dienų reikalus ir atslenkančius 
naujus rūpesčius. KLB krašto val
dybos narė R. Lukoševičiūtė-Ku- 
rienė parodė meninius sugebėji
mus, deklamuodama Putino eilė
raščius. J. Barisas padeklama
vo mūsų himną angliškai. Kun. K. 
Simaičiui sukalbėjus maldą, bu
vo pradėti pietūs, kuriuos paruo
šė mūsų darbščiosios moterys, 
vadovaujamos mūsų apylinkės 
sekretorės J. Kurienės.

Vanduolis

• Egoistas yra geras žmo
gus ta prasme, kad jis nekalba 
apie kitus, o tik apie save.

(Kažkas).

Visais kelionių 
reikalais kreiptis: 
V. BAČĖNAS

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

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,

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

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

n d r q n r p insurance &į J IA 0 11 Įj lt REAL ESTATE BROKERS 

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West Islington, Ontario M9B 1K8
Lietuvių kalba patarnauja — V. DREŠERIS, A. MIKŠIENĖ Ir 

RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais -10 v.r. -2 v.p.p. ' 

Narys “Better Business ” biuro

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

* 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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Anapilio žinios

— KLK moterų dr-jos Lietuvos 
kankinių par. skyriaus susirin
kime kovo 3 d. apie Romos įdomy
bes kalbėjo kun. K. Kaknevičius, 
iliustruodamas pasakojimų foto
grafiniais vaizdais. Aptarta re
liginės šalpos popietė kovo 24, 
sekmadienį, 12.30 v.p.p., Anapi
lio salėje. Jau platinami bilietai. 
Kaina asmeniui — $10, vaikams iki 
15 metų —$5.

— Pasiruošimo pamokos Sutvir
tinimui pradedamos kovo 10, sek
madienį, po 11 v.r. pamaldų, kle
bonijoje.

— Šv. Žemės vaizdai bus rodomi 
Anapilio salėje kovo 10, sekma
dienį, po 11 v.r. Mišių. Rengia — 
Anapilio moterų būrelis.

— Gavėnios rekolekcijos bus ko
vo 21-24 d.d.; jaunimui — kovo 
23, šeštadienį. Vedėjas — kun. A. 
Tamošaitis, SJ.

— Solistų D. Stankaitytės ir A. 
Grigo koncertas — kovo 31, Verbų 
sekmadienį, 4 v.p.p., Anapilio 
salėje.

— Religinei Lietuvos šalpai 
surinkta iki šiol $5,026.00. Stam
besnieji aukotojai: $200 — P. Šče
pavičius; $100 — A. J. Pliopliai, 
F. V. Mockai, J. Prišas, V. K. Slan
kai; $60 — J. S. Sinkevičiai; $50 — 
J. S. Andruliai, J. Staškevičius,
J. N. Budriai.

— Parapijai aukojo: $400 — P. 
Ščepavičius; $100 — p. Lapins
kienė, J. Uogintas; $50— M. Jonu- 
šaitis, J. Ranonis.

— Tikinčiosios Lietuvos diena 
Wasagoje paminėta kovo 3 d. pa
maldomis, kun. J. Staškaus pa
mokslu ir rinkliava religinei Lie
tuvos šalpai.

— Mišios kovo 10, sekmadienį, 
10 v.r. už a.a. Leonardų ir Mari
jų Kalinauskus, 11 v.r. už a.a. Mag- 
dalenų Skrinskienę ir Onų bei Lu
kų Gataveckus.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos su šv. Vakariene 

— kovo 10 d., 9.45 v.r. Prisiminsi
me Johanų Kirejevienę, mirusių 
1980.11.9,' dalyvaujant jos dukrai 
Olgai Karpienei.

— Pamaldos kovo 17 d. — 9.45 v.r.
— Moterų draugijos susirinki

mas — kovo 10 d. po pamaldų M. 
Kybrancienės bute (37 Humber 
Trail).

— Parapijos taryba pasiskirstė 
pareigomis: pirm. G. Šernas, vi
cepirmininkai — E. Bartminas ir 
E. Varden-Vaicekauskas, sekreto
rės — M. Dambarienė ir V. Norvai
šienė, ižd. E. Steponas, švento
vės globėjas E. Pamataitis, atsto
vė liuteronų taryboje I. Pamatai- 
tytė, parapijos prievaizde E. Štur- 
mienė, visuomeniniams ir sociali
niams reikalams I. Šturmienė, 
jaunimo reikalams K. Dambarai- 
tė ir A. Šernaitė. Parapijos tary
bos posėdis — kovo 20 d., 7.30 v.v., 
parapijos salėje.

— Parapijos choras renkasi pir
madieniais 7.30 v.v. parapijos sa
lėje.

— Klebono pareigas einantis 
kun. P. Dilys kovo 12-15 d.d. da
lyvaus Pasaulio reformuotų bend
rijų sąjungos, Vakarų sekcijos, 
suvažiavime, Princeton, N.J.

Lietuvių namų žinios
— Nauji ligoniai: M. Basalykie

nė, Ant. Žilėnas, O. Šakys, V. Ve- 
rikaitis. Ligonius lankė B. ir T. 
Stanuliai, B. Trukanavičius, A. 
Bričkus.

— Kovo 10, sekmadienį, 1 v.p.p., 
buvusiame pensininkų kambaryje 
šaukiamas “Nepriklausomos Lie
tuvos” rėmėjų būrelio posėdis. 
Visi, suinteresuoti laikraščio atei
timi, kviečiami dalyvauti.

— LN svetainei “Lokys” reika
lingi patarnautojai. Darbas va
karais nuo 6 iki 2 v. ryto, 2-3 kar
tus savaitėje. Kreiptis pas LN rei
kalų vedėjų.

A. a. Algio Rato atminimui 
dr. A. ir B. Spudai paaukojo 
Tautos fondui $50. Fondo at
stovybė dėkoja už auką.

A.a. Leonui Fabricijui mi
rus, jo prisiminimui $25 pa
aukojo “Tėviškės žiburiams”
K. P. Budrevičius.

A.a. Jurgio Baleišos atmini
mui Anelė Klemkinė paaukojo 
“Tėviškės žiburiams” $10.

Povilas Genčius iš Mount 
Brydges, Ont., nuolatinis lie
tuviškos spaudos rėmėjas, pra
tęsė “Tėviškės žiburių” prenu
meratą penkeriem metam ir at
siuntė $150.

“Tėviškės žiburių” spaustu
vės mašinų vajui kun. J. Pra- 
gulbickas, dosnus lietuviškos 
spaudos rėmėjas, atsiuntė $100 
ir atnaujino dvi metines prenu
meratas.

Prisikėlimo parapijos banke
lis, skirstydamas aukas lietu
viškai veiklai, “Tėviškės žibu
riams” paskyrė $500. Ši stam
bi auka padės šiam savaitraš
čiui padengti žymiai padidėju
sias spausdinimo išlaidas. Lei
dėjai reiškia nuoširdžią pa
dėką.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Gavėnios rekolekcijos bus 

kovo 23-31 d.d. Vedėjas — kun. dr. 
V. Cukuras.

— Gavėnios penktadieniais — 
Kryžiaus keliai 7 v.v. ir Mišios.

— Katalikių moterų skyriaus 
susirinkimas — kovo 10, sekma
dienį, po 11.30 v.r. Mišių. Bus ro
domos Br. Liškausko gamtovaiz
džių skaidrės.

— Lenkijos lietuviams išsiųs
tas 21 drabužių siuntinys.

— “Share Life” rinkliava — ko
vo 24, sekmadienį, per visas Mi
šias.

— Mišios kovo 10, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už a.a. Kartavičių mi
rusius, 9.30 v.r. — už a.a. Leonų 
Gotceitų, 10.15 v.r. — už a.a. Vy
tautų Juodišių ir Onų Matusevi- 
čienę, 11.30 v.r. — už parapijų, 
7 v.v. — už a.a. Povilų Kairį.

KLK moterų draugijos Pri
sikėlimo skyrius, įvertinda
mas “Tėviškės žiburių” darbą 
lietuvių visuomenei, atsiuntė 
$100 auką.

Rinkimai Toronte
Rinkimai į KLB Toronto apy

linkės tarybą įvyks š. m. balan
džio 21 d. Sudaryta rinkiminė 
komisija iš šių asmenų: Biru
tė Abromaitienė, tel. 532-4793, 
Stefa Ciplijauskienė 247-0578, 
Juozas Karasiejus 279-9079, 
adv. Petras Šimonėlis 848- 
0234, Vytautas Taseckas 279- 
0363.

Kandidatais į tarybą gali bū
ti kiekvienas lietuvis-vė, su
laukę 18 metų amžiaus ir sumo
kėję solidarumo įnašą.

Sutinkantieji kandidatuoti 
prašomi kreiptis iki kovo 24 d. 
į bet kurį komisijos narį arba 
į apylinkės valdybos narius. 
Siūlant kandidatus, turi būti 
gautas raštiškas jų sutikimas.

Kviečiame visus parodyti ati
tinkamą dėmesį šiems rinki
mams ir atiduoti savo duoklę 
lietuvių bendruomenei.

Rinkiminė komisija
Ateitininkų vakaronė kovo 2, 

šeštadienį, Lietuvos kankinių 
parapijos salėje susilaukė 160 
dalyvių — jaunimo ir vyresnių
jų ateitininkų. Ją surengė dr. 
O. Gustainienės pirmininkau
jama koordinacinė komisija. 
Po vakarienės meninę progra
mą atliko jaunimas. Gražiai 
pasirodė dainos trijulė — Ra
mūnas Underys, Laima Dam
brauskaitė ir Vaidotas Vai
čiūnas. Gitarų lydima, ji dai
navo daugiausia R. Underio 
sukurtas dainas — stovykli
nes ir kitokias. Šiai trijulei 
protarpiais talkino vargonė
liais Paulius Vytas. Jis akom
panavo ir fleitistei Zitai Pra- 
kapaitei. Visi gėrėjosi talen
tingos akordeonistės Danos 
Pargauskaitės muzika. Ramū
nė Sakalaitė-Jonaitienė, gra
žiai besireiškianti dailiojo 
žodžio srityje, paskaitė toron
tiškio rąžytojo Vyt. Tamulai- 
čio novelę “Maišas aukso”, da
lyvaujant ir pačiam autoriui. 
Nemažai humoro įnešė progra
mos pranešėjai — Rūta Gir- 
dauskaitė ir Morkus Sungaila.

“Dirvos” savaitraščio rėmė
jų būrelis kovo 3, sekmadienį, 
Lietuvių namuose surengė po
būvį to savaitraščio, leidžia
mo Klivlande, 70 metų sukak
ties proga. Pobūvį pradėjo J. 
Varanavičius įvadiniu žodžiu 
apie sunkėjančią lietuvių 
spaudos būklę. Apie “Dirvos” 
nueitą kelią kalbėjo iš Kliv- 
lando atvykęs dr. V. Stankus, 
antrąją kalbos dalį skirdamas 
nacių karo nusikaltėlių jieško- 
jimui JAV-se ir Kanadoje. Tai 
liečia ir lietuvius, kurių ke
letas buvo apkaltinti OSI įstai
gos JAV-se, remiantis sovietų 
pristatytais falsifikuotais do
kumentais. Tokia akcija bū
sianti netrukus pradėta ir Ka
nadoje. Klausimų-atsakymų 
metu KLB krašto valdybos 
pirm. adv. A. Pacevičius pa
informavo, kad karo nusikal
tėlių jieškojimu Kanadoje yra 
susirūpinusios R. Europos tau
tybės ir daro atitinkamus žy
gius Otavoje.

Sukaktuvinę “Dirvą” sveiki
no KLB Toronto apylinkės 
pirm. A. Vaičiūnas, “N. Lie
tuvos” atstovas L. Norvaiša- 
Girinis, gen. konsulas dr. J. 
Žmuidzinas (raštu). Jaukiai 
lietuviškų dainų pynę atliko 
Lietuvių namų moterų būrelio 
dainos vienetas, vadovauja
mas muz. D. Deksnytės-Povvell. 
Pobūvis baigtas loterija ir vai
šėmis. Prie įėjimo buvo ren
kamos “Dirvos” prenumeratos 
bei aukos.

Š. m. kovo 10, sekmadieni, 2.30 valandą po pietų, 
"Toronto Lietuvių namuose rengiamas

SIMPOZIUMAS
Tema: “Keturiasdešimt metų išeivijos veiklos 

apžvalga ir vertinimas’9
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. Įėjimas - laisva auka. 
Visi maloniai kviečiami dalyvauti Rengia Lietuvių namų kultūrinė komisija

IKI PASIMA TYMO METINIAME SUSIRINKIME! Kooperatyvo valdyba

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO 
KOOPERATYVAS

pakartotinai praneša, kad metinis narių susirinkimas įvyks 
š. m. kovo 10, sekmadienį, 3 vai.po pietų, parapijos salėje, 1021 College Street, 
Toronto, Ontario. Narių registracija prasidės 2.30 v.p.p.
MŪSŲ VEIKLA 1984 metais buvo sėk

minga ir metai užbaigti su gražiais 
rezultatais.

BALANSAS per praėjusius metus pa
augo $2,200,000 ir 1984 m. gruo
džio 31 d. pasiekė $26,084.884.

PAJAMŲ per 1984 m. gauta $2,597,880.
PALŪKANŲ nariams už santaupas iš

mokėta $1,958,669.
PELNO apmokėjus mokesčius valdžiai, 

1984 m. liko $252,346.
ATSARGOS KAPITALAS 1984 m. gale 

pasiekė $1,048,474. Tai kapitalas, 
priklausąs kooperatyvui ir užtikri

nantis sėkmingą jo veiklą bei narių 
indėlių saugumą.

LIETUVIŠKAI VEIKLAI paremti pa
skirta įvairioms jaunimo, kultūri
nėms, ir visuomeninėms organiza
cijoms bei vienetams per $24,000.

TAUPYKITE BEI SKOLINKITĖS tik sa
vame lietuviškame kooperatyve, 
nes geresnių sąlygų kitur nerasite. 
Tūkstančiai mūsų narių tuo jau įsi
tikino. Ateikite, pasiteiraukite ir tik
rai pasidarysite mūsų kooperatyvo 
nauju nariu.

Š. m. kovo 16, šeštadienį, 6.30 v.v., Toronto Lietuvių namuose, 
Gedimino menėje, 

rengiamas
LN VYRUI 
BŪRELIO

Šilta vakarienė, baras, programa, muzika ir kitos įvairybės. Bilieto kaina -12 dol. 
Platina —V. Šimkus (tel. 231-9425), V. Kulnys (tel. 769-1266), H. Chvedukas (tel. 762-3118). 
Visi nariai ir pažįstami kviečiami dalyvauti. Lietuvių namų vyrų būrelio valdyba

Operos solistų DANOS STANKAITYTĖS ir 
ALGIO GRIGO

Solistams akompanuoja muz. Alvydas Vasaitis

Rengia ir visus dalyvauti kviečia
LIETUVOS KANKINIŲ PARAPIJOS TARYBOS

KULTŪRINĖ SEKCIJA

B'nai Brith moterų organi
zacijos bazaras įvyks balan
džio 21, sekmadienį, 10 v.r. — 
9 v.v., International Centre, 
6900 Airport Rd. Su įėjimo bi
lietu ($2) galima laimėti $5000 
ir spalvotą televizorių. Bazare 
bus galima įsigyti įvairių reik
menų papigintom kainom.

Ontario provincijos polici
ja praneša, kad tarnybiniai 
jos automobiliai dabar važinė
ja su uždegtom priekinėm švie
som ištisas 24 valandas. Tuo 
būdu vairuotojai galės leng
viau pastebėti policijos au
tomobilius ir bus atsargesni.

Vyrų choras “Aras” yra pa
kviestas D. Britanijos lietuvių 
sąjungos atlikti 4 koncertus: 
Glasgove, Nothinghame ir du 
Londone. “Aras” išskris iš To
ronto liepos 25 d. ir grįš rug
pjūčio 4. Ryšium su šia išvyka 
“Aras” ruošia gegužės 5, sek
madienį, Anapilyje dviejų vy
rų chorų koncertą kartu su la
bai žinomu ir pajėgiu vokie
čių choru “Harmonija”. Gautas 
pelnas bus skiriamas “Aro” iš
vykai. Šiuo metu “Aro” repeti
cijas lanko 48 vyrai. Norintieji 
įsijungti į “Arą” prašomi kreip
tis pas dirigentą sol. V. Veri- 
kaitį.

įėjimas — 
$6.00

Toronto Lietuvių namams 
reikalinga tarnautoj a-j as

kartkartėmis teikti socialinius patarnavimus angliškai 
nemokantiems asmenims ir tarpininkauti valstybės 
bei savivaldybės įstaigose. Pareiškimai priimami 
Lietuvių namų raštinėje -

Toronto Lietuvių namų valdyba

A.a. Vlado Klemkos atmini
mui žmona Anelė Klemkienė 
paaukojo "Tėviškės žibu
riams” $50.

Estijos nepriklausomybės 
šventės iškilmę, surengtą To
ronto un-to Convocation salėje, 
trumpai aprašė “Toronto Star” 
1985. II. 25. Reporteris Wal
ter Stefaniukpaminėjo, kad iš
kilmėje dalyvavo per 600 estų 
(Toronte jų esą 12.000, Kana
doje — 20.000)- Kalbas pasakė 
vysk. Kari Raudsepp, generali
nis garbės konsulas Ilmar 
Heinsoo, Kanados latvių fede
racijos pirm. Talivaldis Kron- 
bergs.

ŠILTI ODINIAI BATAI, geros rū
šies, parduodam* urmo kaina vy' 
rams ir inotedn,s- Tel. 534-6803 
Toronte.

kovo 31, 
sekma
dienį, 
4 v.p.p., 
Anapilio 5

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. Balionas.

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

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

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.

“Rūtos” klubo Užgavėnių pie
tuose vasario 19 d. dalyvavo apie 
60 asmenų. Po trumpų informa
cinių pranešimų Pr. Dikaitis pa
skaitė savo eilėraštį, o Pr. Teku- 
tienė papasakojo vieną nutiki
mą. Kun. J. Aranauskui palaimi
nus valgius, buvo vaišinamasi 
St. Baršauskienės ir M. Girdžiu- 
vienės su pagalbininkėmis pa
ruoštais skaniais patiekalais. 
Dalyviai tiek buvo vaišėmis pa
tenkinti, kad sugiedojo “Ilgiau
sių metų” ne tik šeimininkėms, 
bet ir klubo valdybai.

KLB kultūros komisijos pirm. 
R. Kurienė-Lųkoševičiūtė vasa
rio 24 d. buvo susišaukusi infor
maciniam pasikalbėjimui Mont- 
realio kultūrininkus, kurie pas
kutinį gegužės savaitgalį ruošiasi 
vykti į Kanados lietuvių kultūri
ninkų suvažiavimą Toronte.

KLB Montrealio apylinkės šal
pos komisijos pirm. K. Toliušio 
organizuoti cepelinų pietūs va
sario 24 d. sutraukė apie 150 da
lyvių. Sunku išskaičiuoti visas 
darbščias šeimininkes, kurios įdė
jo daug sunkaus darbo, bet vis 
dėlto reikia suminėti St. Baršaus
kienę, M. Girdžiuvienę, E. Ker- 
belienę, N. Bagdžiūnienę, E. Kra- 
sovvskienę, B. Rupšienę ir kt. Tūks
tantis su viršum dolerių pelno 
sudarys galimybę vėl pasiųsti 
Lenkijos lietuviams drabužių.

“Rūtos” klubas savo patalpo
se kovo 20 d., 1 v.p.p., rengia dr. 
J. Rimšaitės skaidrių rodymą.

A. Keršienė kovo 27 d., 1 v.p.p., 
“Rūtos” klube supažindins su 
kiaušinių marginimu. Ji yra daug 
kartų kiaušinių marginimą de
monstravusi Įvairiose lietuvių 
ir svetimtaučių parodose.

Sol. Gina Čapkauskienė pasi
rašė su “Association des artistes 
lyriques du Quebec" sutartį šeš
tadieniais dalyvauti programoje, 
vykstančioje Pavilion Sichuan 
Inc., 5830 Taschereau Blvd., Bros- 
sard, Que.

Lietuvių kilmės Aldona Legoff 
vasario 23 d. AV šventovėje susi
tuokė su W. Betzler. B.S.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Meti
nės parapijos rekolekcijos pra

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

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

i© l Į MONTREALIO LIETUVIŲ 
H KREDITO UNIJA J

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

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

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

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

1 metų ....................... 9.50% turto,
180-364 d................... 9 % asmenines ir
120-179 d................ 8.75% prekybines.
30 - 119 d................ 8.25% Paskolos

Trumpalaikius indėlius mirties
už $20,000 ar daugiau atveju

Taupomosios sąskaitos: draudžiamos
specialios.................. 6.75% iki $10,000
su draudimu.............. 6.50%
kasdieninis % ........... 6.50%

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

KASOS VALANDOS
3907A Rosemont1475 De Seve 

Pirm. antr. treč.
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

JIEŠKOMA LIETUVIŠKAI KAL
BANTI MERGAITĖ, 18-20 metų 
amžiaus, prižiūrėti ir lietuviškai 
mokyti du vaikus, 1 ir 3 metų am
žiaus, mišrioje (lietuviškoje-angliš- 
koje) šeimoje. Mes gyvename isto
riniame Kvebeko senamiestyje, ar
ti visų įdomybių. Bus parūpintas 
valgis ir atskiras butas su atlygi
nimu. Darbas mažiausiai metams, 
pradedant šią vasarą. Rašykite: Dr. 
Audrius Plioplys, 23 Rue St. Fla- 
vien, Quebec, Quebec, GIR 4K1 arba 
skambinkite 418 - 692-1527.

TREJI MOTERIŠKI KAILINIAI 
12 nr. (“Linksas”, “Martinas”, “Čin- 
čila”) parduodami prieinama kaina. 
Tel. 534-3763 Toronte.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

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

sidės Verbų sekmadienį. Jas ves 
naujai į parapiją atvykęs kun. 
Izidorius Sadauskas. Jis yra 50 
metų amžiaus, salezietis, atvy
kęs iš Suvalkų trikampio. Tiki
masi pradėti naują veiklą su jau
nimu. — Parapijos svetainėje po 
pamaldų būna pilna parapijiečių, 
vieni geria kavą su pyragaičiais, 
kurią paruošia pasikeisdamos pa
rapijos moterys, kiti skuba į “Li
tą", treti apžiūri ar perka knygas 
ir įvairius rankdarbius, juostas, 
paveikslus, gintarą ir kitką. Sve
tainėje pas kleboną galima gauti 
ir pajamų mokesčių kvitus. Sk.

Nauja lietuviška šeima. Su nau
jais 1985 m. atsirado nauja lietu
viška pora: jauniausias AV pa
rapijos choro narys Vytas Spu- 
dulis nuvyko į Torontą ir pripuo
lamai susipažino su ką tik iš Puns
ko atvykusia Terese Ramanaus
kaite. O Vytas yra atvykęs iš Lie
tuvos ir visą laiką dalyvavo pa
rapijos chore ir vyrų oktete. Cho
ristai vestuvių proga suruošė po
būvį ir apdovanojo įvairiais reik
menimis. Sausio 26 d. choristai 
dalyvavo sutuoktuvėse savo gies
mėmis. Jaunojo motina iškėlė 
gražias vestuves. Vyto seneliai 
labai džiaugiasi martele, nes ga
lės susikalbėti lietuviškai. Vai
šių metu vyrų oktetas padainavo 
“Skinsiu raudoną rožę". Prieš pus
antrų metų susituokė Montrealyje 
keturios lietuviškos poros. Tiki
mės, kad šie metai irgi bus lietu
viški. J.M.

Buvęs politinis kalinys dr. Va
lentinas Morozas, ukrainietis, pa
kviestas Concordia universiteto 
studentų, vasario 1 d. kalbėjo apie 
tautybes ir tautinius sąjūdžius 
Sov. Sąjungoje. Paskaitos klausė
si 200 studentų. Esą sovietai sie
kia betautės pasaulio valstybės. 
Sov. Sąjungoje yra daug tautybių; 
rusai sudaro tiktai 51%. Stipriau
si tautiniai sąjūdžiai esą ukrai
niečių ir žydų. Dabartinis lenkų 
sąjūdis Lenkijoje esanti R. Euro
pos dekolonizacijos pradžia, kuri 
vėliau palies Ukrainą, Rumuniją, 
Bulgariją, Lietuvą ir kitus kraš
tus. Apie šią paskaitą platoką 
informaciją išspausdino “The 
Thursday Report” 1985.11.7.

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

. 9.00-3.00
12.00-8.00
10.00-6.00

4.00-8.00
2.00-6.00

JIEŠKAŪ AUKLĖS, kuri atvažiuo
tų j mūsų namus saugoti 3 mėne
sių mergaitės. Gyvename prie Dun
das gatvės, truputį į rytus nuo Eaton 
Centre. Skambinti Liucijai tel. 
363-1642 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.


