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Kodėl nėra taikos?
Gyvename keistus laikus — nei karo, nei taikos. Se

niau pasibaigdavo karas, abi kariaujančios šalys pasira
šydavo taikos sutartį ir vėl prasidėdavo ramios taikos 
laikotarpis. Dabar to nebėra: praėjo 40 metų, II D. karo 
dalyviai paminėjo pergalę, kuri taikos neatnešė. Dėl to 
ir sakoma, kad praėjusio karo sąjungininkai laimėjo ka
rą, bet nelaimėjo taikos. O pasaulis ilgisi jos. Steigiami 
sąjūdžiai, propaguojantys taiką, rengiamos konferenci
jos, studijų dienos, seminarai, kuriuose studijuojami 
taikos klausimai. Sovietai rengia tarptautinius taikos 
kongresus, finansuoja kad ir veidmainiškas taikos de
monstracijas. Politikai nuolat tariasi, jieškodami kelių 
į taiką. Š. m. lapkričio 19-20 dienomis Ženevoje susitiks 
dviejų didžiųjų galybių galvos — R. Reaganas ir M. Gor
bačiovas. Jų pokalbiui ruošiamasi iš abiejų pusių — vyks
ta tylūs diplomatiniai pasitarimai. M. Gorbačiovas dalį 
savo planų atskleidė viešumai, lankydamasis Paryžiuje, 
kur bandė įvaryti kylį tarp vakariečių ir susilpninti jų 
frontą. Taigi visur matyti pastangos rasti kelius į pasau
lio taiką, sumažinti ginklavimąsi ir pradėti ramią žmoni
jos gyvenimo epochą. Deja, visų norima taika neateina. 
Ir juo daugiau tariamasi, juo labiau tolsta pasiilgtoji 
taika.

KYLA tad klausimas, kodėl taip yra? Kodėl per 40 
metų taika nė kiek nepriartėjo? Politinių moks
lų specialistai tikriausiai galėtų surašyti visą ei
lę priežasčių, atrastų moksliniais metodais. Jas skaitant 

galbūt niuansų miglose dingtų ir pats atsakymas. Iš ša
lies stebinčiam piliečiui betgi aiškiai matyti kur glūdi 
pagrindinė priežastis. Juk kas suardė pasaulio taiką, pra
dėdami II D. karą? Ar ne nacinė Vokietija ir bolševikinė 
Sovietų Sąjunga? Abi totalistinės sistemos užkūrė bai
saus moderniojo karo ugnį, kuri negęsta ir šiandieną. 
Totalistinė sistema buvo sunaikinta Vakaruose, bet iš
kelta Rytuose. Žuvo Hitleris, bet pasiliko jo kėslų rėmė
jas ir pradinis sąjungininkas Stalinas bei jo įpėdiniai, 
kurie kursto karo ugnį ir toliau. Taigi pagrindinis pasau
lio nesantaikos šaltinis yra Sovietų Sąjunga kaip raudo
nojo totalizmo atstovė. Ir kol ši sistema nesugrius, nepa
sikeis ar nebus sunaikinta, taikos pasaulyje, nebus. Kaip 
jos nebuvo rudojo totalizmo laikais, taip jos nėra dabar 
raudonojo totalizmo laikotarpyje. Ir tai dėl to, kad pa
saulinio masto agresyvumas glūdi pačioje sistemos es
mėje. Juk tai sistema, kuri savo branduolyje slepia agre
syvų polinkį nuolat plėstis ne tiek savo idėjine veržia, 
kiek karine.

T AI rodo akivaizdūs faktai. Totalistinė Sov. Sąjun
ga, susitarusi su gimininga totalistinė Vokietija pra
dėjo savo agresyvią plėtrą. Ji karine jėga užėmė Lie
tuvą, Latviją, Estiją, dalį Lenkijos, Rytų Vokietiją, pa

jungė Vidurio Europos valstybes, užpuolė Afganistaną 
ir sudarė totalistinę imperiją. Pradžioje jinai buvo silp
na, bet demokratiniai Vakarai savo kapitalu ją sustipri
no, išugdė ir pagaliau pamatė, kad tai ne sąjungininkas, 
o priešas, ir tai dar didesnis bei galingesnis už hitlerinę 
Vokietiją. Kad Sov. Sąjunga kaip totalistinė imperija ne
gali būti demokratinių valstybių sąjungininke, buvo aiš
ku paprastam Europos piliečiui, bet nebuvo aišku poli
tikams. Totalistinė sistema niekad negali būti nuoširdi 
sąjungininkė demokratinės sistemos. Pastaroji remiasi 
laisve, o anoji — vergija. Demokratinė sistema nuošir
džiai jieško taikos bei nusiginklavimo, o totalistinė veid
mainiauja. Iš esmės jai rūpi ne taika, o vis nauji užkaria
vimai ir ginklai. Ji nuolat kalba apie taiką, bet kartu ren
gia vis naujus žygius, kuriuos bando pridengti taikos šū
kiais ir demonstracijomis. Tuo būdu pavyksta suvedžioti 
daugelį žmonių, bet apgaulė niekad taikos nepriartina. 
Totalistinė sistema moka žmones manipuliuoti, bet ne
pajėgia duoti pasauliui taikos.

Pasaulio įvi/jkiai

KANADOS ĮVYKIAI

Politiniai pabėgėliai
Tarptautinis Ganderio ora- 

uostis Niufaundlandijoje tapo 
užpakalinėmis durimis į Kana
dą politiniams pabėgėliams. 
Jame pasipildyti kuro sustoja 
komunistinių šalių keleivi
niai lėktuvai, skrendantys į 
Kubą ir iš jos. Atskristi į kitus 
Kanados orauosčius reikia vi
zų, kurių išdavimas yra smar
kiai suvaržytas nuolatinio ap
sigyvenimo siekiantiems atei
viams. Pernai vasarą iš Šri 
Lankos (Ceilono) pabėgo keli 
persekiojamos tamilų genties 
nariai. Orinio susisiekimo li
nijom jiems pavyko pasiekti 
Kopenhagą. Valdžios įstai
goms jie įteikė politinės glo
bos prašymą. Po pusmečio tas 
jų prašymas buvo atmestas. 
Mažoji Danija nenori politi
nių pabėgėlių. Tada bėgliams 
iš Ceilono paaiškėjo, kad jie 
lengvai gali įvažiuoti Kana- 
don per Ganderio orauostį ir 
gauti politinių pabėgėlių tei
ses. Kelionių agentūra juos 
pirmiausia nukreipė į R. Vo
kietiją, per kurią sovietų 
“Aerofloto” lėktuvai skrenda 

Kubon. Pastarosios vizą jie 
lengvai gavo Kopenhagos am
basadoje. Visi bėgliai Gande
rio orauostyje kreipiasi į ar
timiausią RCMP pareigūną, 
kuris padeda sutvarkyti jų pa
silikimą Kanadoje. Šiemet skry
džius iš R. Europos šalių čia 
užbaigė 70 keleivių. Daugiau 
kaip pusė buvo iraniečiai, de
vyni kubiečiai, trys iš Sovietų 
Sąjungos, aštuoni iš R. Vokie
tijos, kiti iš Ceilono. Vokiečiai 
iš R. Voketijos nenori pasilikti 
Kanadoje, bet stengiasi išva
žiuoti V. Vokietijon. Jų pabė
gimas būna stropiai suplanuo
tas, iš anksto pasirūpinta atei
timi.

Ontario premjero D. Peter
sono liberalų vyriausybė jau 
ruošia naują šios provincijos 
biudžetą. Rinkiminiame vaju
je D. Petersonas buvo žadėjęs 
panaikinti 7% prekybos mo
kestį maisto patiekalam val
gyklose, kai jų kaina neper
žengia $4. Mokesčio atšauki
mą jis taipgi buvo pažadėjęs

(Nukelta į 8-tą psl.)

Sovietu Sąjungos kompartijos generalinio sekretoriaus M. GORBAČIOVO lankymosi proga Prancūzijos sostinėje 
Paryžiuje š. m. spalio 2-4 dienomis buvo surengta plataus masto demonstracija su plakatais, vėliavomis, informa
cinio pobūdžio skyriais bei stalais. Nuotraukoje — lietuvių skyrius, kuriuo domėjosi gausūs kitataučiai

Dviejų vadų susitikimas
Paryžiaus spauda apie Prancūzijos prezidento Mitterando ir Sov. Sąjungos vado Gorbačiovo 

pokalbius bei demonstracijas Trocadero aikštėje

Prancūzų spauda generalinį 
Sov. Sąjungos kompartijos sek
retorių M. Gorbačiovą vadina 
pirmuoju numeriu Kremliuje. 
Jo atsilankymąs Paryžiuje bu
vo iš anksto paruoštas ne tik 
programine, bet ir propagandi
ne prasme. Dar Maskvoje Gor
bačiovas sukvietė užsienio 
žurnalistus spaudos-televizi- 
jos konferencijai, kurioje jis 
perskaitė gana nerviškai ilgo
ką pareiškimą. Po to atsakinė
jo į klausimus jau žymiai lais
viau.

Pasak dienraščio “Le Figa
ro”,, žurnalistai domėjosi dau
giausia žmogaus teisių klausi
mais. Vietoj tiesioginio atsa
kymo Gorbačiovas aiškino 
apie sovietinio piliečio teisę 
į darbą, butą, gydymą ir t.t. Pa
brėžė darbininkų ir ūkininkų 
dalyvavimą aukščiausioje ta
ryboje, kuri iš tikrųjų yra ma
žareikšmė maskvinio valdymo 
sistemoje. Be to, Gorbačiovas 
pareiškęs esąs Lenino moki
nys.

Demonstracijos šaukliai
Besirengiant Gorbačiovui 

į Paryžių, subruzdo ir antiko
munistinės prancūzų organi
zacijos bei pavergtų tautų gru
pės. Bendras jų komitetas, va
dovaujamas buvusio ministe- 
rio Phillip Malaud, paskelbė 
vietinėje spaudoje įspūdingą 
atsišaukimą su didele antraš
te: “Gorbačiovas Paryžiuje — 
S.O.S. žmogaus teisės!” Juo 
buvo kreipiamasi į plačiąją 
visuomenę dalyvauti spalio 1 
d., 18.30 v.v. demonstracijoje, 
protestuojančioje prieš žmo
gaus teisių pažeidimus Sov. 

. Sąjungoje. Atsišaukimas buvo 
pasirašytas daugelio prancū
zų organizacijų ir žymių as
menų. Lietuvių vardu pasira
šė R. Bačkis.

Atsišaukimo turinys
Minėtame atsišaukime sako

ma: “M. Gorbačiovas, atsto
vaujantis sistemai, kuri yra su
naikinusi milijonų milijonus 
žmonių, atvyksta Prancūzijon 
pirmam oficialiam vizitui Va
karuose. Tai vienas baisiau
sių mūsų epochos totalizmų, 
nuo 1917 metų pavergęs šimtus 
milijonų asmenų, kurių daugu
ma prarado net laisvės atsimi
nimą. Ar galime praleisti šią 
progą tvirtai nepriminę, kad 
būtų nesąmonė grįžti “atoly- 
din”, kai žmonių apsisprendi
mo teisė ir žmogaus teisės, lai
duotos Jungtinių Tautų, yra 
ciniškai mindomos?

Prancūzų tauta primins Gor
bačiovui bent ketvertą dalykų.

• Yra būtina pareiga tuojau 
pat evakuoti teritorijas tau
tų, kenčihnčių lydimą okupa
ciją, būtent Afganistano, ku
rio didvyriška kova yra žino
ma visam pasauliui, Kambodi- 
jos, Laoso ir Vietnamo, teri
torijas visų Rytų Europos tau
tų ir visų kitų pasaulio tautų, 
kurias yra kolonizavusi Sov. 
Sąjunga.

• Gerbimą žmogaus teisių, nu
statytų Jungtinių Tautų char- 
tos ir pakartotų Helsinkio ak
to, nuolat pažeidžiamų dar nė 
parašo rašalui nenudžiūvus; 
teisę pasirinkti rezidenciją 
visiem sovietinio režimo per
sekiojamiem asmenim, disi
dentam, tautinėm mažumom, 
kurių yra pilna psichiatrinė
se ligoninėse, gulaguose, Si
biro plotuose; teisę laisvai 
išpažinti savo religiją krikš
čionims, žydams, mahometo
nams ir kt.

• Gerbimą žmonių teisės 
laisvai išrinkti savo atstovy
bę ir darbininkų teisę priklau
syti jų pasirinktom profesi
nėm sąjungom.

• Atsisakymą komunistų 
ideologijos, skelbiančios prie
spaudą, kaip pvz. Brežnevo “ri
boto suverenumo” teorijos, tai
komos tautom, pavergtom po 
karo Stalino suktumu.

Gorbačiovo atsilankymo pro
ga Paryžiuje komitetas “S:O.S. 
Droits de l’Homme” kviečia vi
sas organizacijas ir asmenis 
visų politinių bei filosofinių 
įsitikinimų, atmetančias tota- 
lizmą ir solidarizuojančias 
Gulago kankiniams, atsisakyti 
praeities kompromisų, sujung
ti savo pastangas ir prabilti 
vieningu balsu bei demons
truoti 1985 m. spalio 1, antra
dienį, Trocadero aikštėje 
(Žmogaus teisių užuovėjoje).”

Penki tūkstančiai
Rengėjų atsišaukimui pa

kluso 5000 paryžiečių — susi
rinko Trocadero aikštėje. Bu
vo matyti daugybė plakatų su 
įrašais: “Gorbačiovas žudi
kas”, “Gulagas — ne, ačiū”, 
“Šalin raudonasis fašizmas” ir 
pan. Pasak “Le Figaro”, ta 
aikštė, nors pavadinta prezi
dento Mitterando ir premjero 
Fabijaus “Laisvių užuovėja”, 
to vardo šį sykį nebuvo verta, 
nes kultūros ministeris buvo 
uždraudęs joje demonstruoti. 
Tik po ypatingų pastangų de
monstracija buvo leista.

Ant pakylos aikštėje buvo 
išstatytas Lenkijoje nužudyto 
kunigo Papieliuškos atvaiz
das. Grojant Šopeno laidotu
vių maršą, žygiavo vėliavos: 
estų, latvių, lietuvių, lenkų, 
vengrų, afganistaniečių, viet
namiečių ir kambodiečių. 
Apie organizacinio komiteto 
pirmininką Ph. Malaud spietė
si įvairūs veikėjai, rašytojai 
Jean Raspail, rumunas Virgil 
Gheorgiu, organizacijų vado
vai. Dalyvavo ir viena delega
cija rusų, turinčių caro laikų 
paskolų lakštų ir reikalaujan
čių atlyginti jiems Kremliaus 
padarytą skriaudą. Pagrindi
nę kalbą pasakė org. komiteto 
pirm. Malaud, primindamas 
Gulago kančias ir Vakaram 
nešamą grėsmę.

Buvo demonstruojama ir ki
tomis dienomis. Vieną vakarą 
Palais du Congres patalpose 
buvo rodomas filmas apie so
vietų persekiojamą Sacharo
vą. Po tos programos buvo su
rengtos tylios eitynės prie Sov. 
Sąjungos ambasados. Jos įvyko 
nepaisant policijos draudi
mo. „ . ... .Spaudos požiūris

Paryžiaus spauda daug ra
šė apie patį Gorbačiovą, jį vaiz
duodama kaip diplomatišką 
politiką, turintį kietą ranką. 
Esą jis, atėjęs į valdžios vir
šūnę, pašalino savo konkuren
tą G. Romanovą iš visų parei
gų dėl “nesveikatos”, iškeldi
no A. Gromyką iš užsienio rei
kalų ministerijos po 28 metų 
tarnybos, pakeitė premjerą N. 
Tichonovą, sulaukusį 80 metų, 
jaunesniu N. Ryžkovu, 56 m. 
amžiaus. Tuo būdu Gorbačio
vas apsistatę savo žmonėmis.

Gorbačiovas, pasak “Le Figa
ro”, iškilo dėl savo kieto verž
lumo. Buvo mažu aparačiku 
provincijoje, būtent Stavro
polyje. Ten savo karjeras pra
dėjo ir Suslovas, ir Andropo
vas. Pastarųjų dėmesį Gorba
čiovas laimėjęs kieta savo iš
tikimybe.

“Le Figaro” dienraštis, baig
damas savo reportažą apie 
Gorbačiovo lankymąsi, paste
bi: “Dar per anksti daryti iš
vadas. Jo šalininkai yra lin
kę manyti, kad Gorbačiovas 
atstovauja paskutiniam šan
sui režimo, norinčio pasigy- 

,dyti iš savo sustingimo ligos. 
Kiti sovietai, kuriems naujo
jo vado demagogija ir aktyvu
mas kelia nerimą, jam prana
šauja trumpą karjerą. Jie sa
ko: “Gorbačiovas kris, kaip 
ir Chruščiovas”. M.

VISAME PASAULYJE PLAČIAI NUSKAMBĖJO ITALŲ EKS
KURSINIO LAIVO “Achille Lauro” pagrobimas, kai jis iš Alek
sandrijos uosto plaukė į Port Saidą. Su įgulos nariais laivas tada 
turėjo tik 510 keleivių, nes šimtai jų buvo išvažiavę Kairan su
sipažinti su Egipto sostine ir piramidėmis. Laivo pagrobimą at
liko keturi palestiniečiai, priklausantys Palestinos išlaisvinimo 
fronto grupei. Kapitonui G. De Rosai buvo įsakyta plaukti Siri
jos kryptimi. Piratai už keleivių išlaisvinimą pareikalavo, kad 
Izraelis paleistų 50 kalinamų palestiniečių. Priešingu atveju 
buvo grasinama pradėti keleivių žudymą. Nužudytas betgi buvo 
tik žydų kilmės amerikietis turistas L. Klinhofferis, dalinio pa
ralyžiaus ištiktas 69 metų invalidas. Piratai jį nušovė ir su kėde 
išmetė jūron. Laivas vėl grįžo >- 
prie Egipto, kai jį į savo uostus 
atsisakė įsileisti Sirija ir Kip
ras. Prie Port Saido piratai pra
dėjo derybas su Egiptu, šį kar
tą už keleivių išlaisvinimą rei
kalaudami tik sau užtikrinto
išvykimo iš Egipto. Tuos paža
dus, atrodo, davė prez. H. Mu- 
barakas. Keleiviniu lėktu
vu jis laivo pagrobėjus bandė 
išsiųsti į Tunisą, kur juos ža
dėjo teisti PLO organizacijos 
vadas J. Arafatas, pasmerkęs 
laivo pagrobimą ir amerikie
čio turisto nužudymą.

Lėktuvo nukreipimas
Įvykius atidžiai sekė su te

roristais daug vargo turėjęs 
JAV prez. R. Reaganas, juos 
norėjęs atiduoti amerikiečių 
teismui. Buvo susitarta su Ita
lija Tunisan skrendantį lėk
tuvą nukreipti į Atlanto sąjun
gos bazę Sicilijoje. Egipto 
“Boeing 737” lėktuvą virš Vi
duržemio jūros pasitiko ke
turi amerikiečių naikintuvai 
iš lėktuvnešio “Saratoga”, ku
ris tada buvo netoli Albani
jos. Keleivinis Egipto lėktuvas, 
lydimas JAV naikintuvų, nusi
leido Sicilijoje. Laivo pagro
bėjai atsidūrė Italijos kontro
lėje, nors pati Italija nieko ne
buvo padariusi jiems suimti. 
Spaudoje teisingai pastebima, 
kad turistinis laivas “Achille 
Lauro” turėjo beveik 400 vyrų 
įgulą, kuri lengvai galėjo su
sidoroti su keturiais ginkluo
tais palestiniečiais dideliame 
laive, bet niekas nė nebandė.

Pakeisti planai
Palestinos išlaisvinimo fron

to atstovai Kipre paskelbė, 
kad laivo pagrobimas nebuvo 
planuotas. Keturi šios grupės 
nariai tik norėjo tuo italų lai
vu pasiekti Izraelio pietuose 
esantį nedidelį Ašdodo uos
tą ir jame pradėti savo veiks
mus. Laivo užėmimas įvyko tik 
dėl to, kad palestiniečius, va
lančius ginklus savo kabinoje, 
pastebėjo laivo tarnautojai. Iš 
tikrųjų užimti dideliam laivui 
su tūkstančiu turistų ir įgulos 
narių nepakanka keturių gink
luotų teroristų. Atrodo, tero
ro veiksmai buvo numatyti, iš
lipus iš laivo, Izraelio teritori
joje. Prez. R. Reaganas, džiaug
damasis bėgančių teroristų 
sulaikymu, susilaukė smūgio, 
kai juos teisti nutarė pati Ita
lija, oficialiai atsisakiusi mir

Šiame numeryje: 
Kodėl nėra taikos?

Totalistinės sistemos branduolyje glūdi agresyvinis polinkis
Dviejų vadų susitikimas

Demonstracijos M. Gorbačiovui besilankant Prancūzijos sostinėje
Nijolės grupė apie save

Vakarų Vokietijoje veikianti Nijolės Sadūnaitės vardo grupė
Turistinė kelionė į Lietuvą

įspūdžiai Kanados lietuvaitės, aplankiusios okupuotą tėvynę
“Lietuva ir VLIKas”

Velionies Antano Rinkūno rašytas-redaguotas leidinys
Lietuvių Bendruomenės veikla Amerikoje

JAV LB tarybos suvažiavimas, išrinkęs naują vadovybę
Su mahometonais į Teheraną

Kelionė lietuvio, patekusio į mahometonų maldininkų grupę
Kanados “Aukurui” - 35 metai

Pokalbis su "Aukuro" įsteigėja Elena Dauguvietyte-Kudabiene
Okupuotos Lietuvos rašytojai Vašingtone 

Literatūros vakaras, kurio programą atliko užjūrio svečiai 
Poetas ir vyskupas mūsų literatūroje

Antanas Baranauskas, išvydęs šį pasaulį prieš 150 metų

ties bausmės. Amerikai jie gal 
bus išduoti tik po teismo. Su 
keturiais laivo grobėjais skri
do palestinietis M. Abbas, lai
komas nusikaltimą {vykdžiusio 
Palestinos išlaisvinimo fronto 
vadu, planavusiu šią nepavy
kusią operaciją. Prez. R. Rea
ganas norėjo, kad jis būtų iš
duotas teismui Amerikoje kar
tu su laivo grobėjais. Italija, 
oficialiai pripažįstantį J. Ara
fato vadovaujamus PLO pales
tiniečius, nepakluso. M. Abbas 
su kitais egiptiečių lėktuvo ke
leiviais buvo nuvežtas Romon 
ir lėktuvu išleistas Jugosla
vijon. Pastaroji taip pat atsi
sako jį išduoti. Jugoslavija net
gi turi PLO ambasadą Belgra
de, kuri dabar turbūt rūpinasi 
M. Abbo apsauga, jo išvežimu į 
arabų šalis.

Sujaukta draugystė
Labiausiai nukentėjo Egip

to prez. H. Mubarakas, išlais
vinęs italų laivo turistus, bet 
susilaukęs smūgio iš JAV prez. 
R. Reagano Egipto lėktuvo pa
grobimu. Prez. H. Mubarakas 
prisipažino, kad taip neturė
tų elgtis draugiška valstybė, 
bet dėl šio įvykio nesugrius 
Egipto ryšiai su Amerika. Tų 
ryšių nutraukimo jau pareika
lavo studentų demonstracija 
Kaire, kurioje buvo sužeista 
keliolika demonstrantų, suim
ta 15. Demonstrantai degino 
JAV ir Izraelio vėliavas, rei
kalavo, kad Egiptas atsisaky
tų Camp David susitarimų ir 
su Izraeliu pasirašytos taikos 
sutarties. Demonstrantai šau
kė: “Tavęs taip pat laukia pa
radinė platforma!” Tokiais šū
kiais jie priminė 1981 m. įvy
kusį prez. A. Sadato nužudy
mą kariuomenės parado metu.

Vaistai ir narkotikai
Dr. E. G. Schenckas, 8’1 me

tų amžiaus, yra paskutinis dar 
gyvas gydytojas, prižiūrėjęs 
A. Hitlerį. Jis teigia, kad pasku
tiniais savo gyvenimo mėne
siais A. Hitleris laikėsi tik 
narkotikais ir vaistais. Jų jam 
reikėjo užmigti, atgauti jėgas 
karinių įvykių konferencijoms, 
pokalbiams iki vėlyvos nak
ties. Pasak gydytojo, A. Hitle
rį kamavo nuolatinė įtampa, 
Parkinsono liga, širdį slegian
ti arterijų sklerozė. Per šešis 
paskutinius mėnesius jis spė
jo pasenti net 10 metų.
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Pranešimas iš V. Vokietijos

Nijolės grupė apie save

Turistinė kelionė į Lietuvą

Prieš dešimt metų Vilniuje 
buvo teisiama religinio sąjū
džio veikėja Nijolė Sadūnaitė. 
Savo laikysena teisme, ypač 
drąsia apsigynimo kalba, Nijo
lė parodė savo persekiotojams 
savo dvasios pranašumą. Jos 
vienminčiai pasirūpino, kad 
jos apsigynimo kalba pasiektų 
viešumą. Ne tik Lietuvoje, bet 
ir užsienyje daug kas įverti
no persekiojamos Lietuvos 
krikščionės auką.

Nedideliame Bavarijos 
mieste, Donauviorte, vienos 
mokytojos vienuolės — seselės 
Michaelės iniciatyva susitel
kė būrelis, kuris pasivadino 
“Nijolės” vardu ir iki šiol vei
kia. Kai šiemet šiame mieste 
lankėsi Augsburgo vyskupas ir 
norėjo vietoje geriau susipa
žinti su įvairiais maldos ir 
krikščioniškos veiklos viene
tais, Nijolės būrelis jam įtei
kė Sadūnaitės atsiminimus vo
kiškai ir trumpą savo tikslų 
bei veiklos aprašą.

Kas mes esame? — tokiu klau
simu prasideda raštas “Nijo
lės grupė apie save”. Esame 
paprastų tikinčiųjų grupė, ku
rios branduolį sudaro apie 
14 asmenų. Su meile rūpinda
miesi persekiojama Bendrija 
kas mėnesį susirenkame bend
rai pasimelsti ir pasidalinti 
mintimis. Pasivadinome vardu 
Lietuvos krikščionės Nijolės 
Sadūnaitės, kuri teisme be 
baimės išpažino savo tikėji
mą, dėl to kentėjo kalėjime 
ir tremtyje.

Koks mūsų tikslas? — toliau 
klausiama rašte “Nijolės gru
pė apie save”. Norime tarnauti 
K. Bendrijai ten, kur ji ypač 
kenčia:

— po persekiojimo kryžiumi, 
pirmiausia komunistų valdo
muose kraštuose Rytuose, vi
sais įmanomais būdais rody
dami savo solidarumą, kad 
gerbiame jos kančias ir esame 
dėkingi už jos aukas;

— po abejingumo kryžiumi, 
pirmiausia materialistiškai 
nusiteikusio Vakarų pasaulio 
kraštuose ir ypač čia pas mus, 
primindami persekiojamų 
krikščionių ryžtą aukotis už 
savo tikėjimą, kuriuo lengva
būdiškai žaidžiame, nors gali
me naudotis visomis laisvė
mis;

— po susiskaldymo kryžiu
mi, broliškai bendrai su evan
gelikais globodami persekioja
muosius, nes krikščionių eku
menizmas yra savaime supran
tamas ir lageriuose bei kalėji
muose.

Toliau rašte išdėstomi Nijo
lės būrelio veiklos būdai:

Maldos ratelis
— bendrai kalbame Rožinį 

už kenčiančią tikinčiųjų Bend
riją;

— mėginame ir kitus paska
tinti užtarimo maldai;

— rengiame ypatingas pa

Canaiiian Slrt fHcinoi‘ials ILCb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 

Bank of Canada, Bank of Montreal, 
Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg. 

King George VI Niagara Falls
Atlieka Įvairius kapų paminklų akmens 
ir skulptūros darbus — greitai ir meniš
kai. Užsakymus atliekame pagal projek
tus ir taip pat turime didelį pasirinkimą 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms 
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529 
Atstovas - St. Prakapas.

Tel.233-4486 .

maldas už persekiojamą Bend
riją;

— nuolat keliame šį reikalą 
parapijos bendruomenėje.

Veiklos ratelis
Iš maldos ir žinių apie per

sekiojamus krikščionis kyla 
mūsų uždaviniai:

— medžiagiškai remti siun
tiniais persekiojamuosius ir 
jų šeimas;

— palaikyti ryšius laiškais su 
persekiojamaisiais;

— siųsti prašymus atitinka
miems organams;

— informuoti viešumą apie 
persekiojamų krikščionių ii' 
persekiojamos Bendrijos būk
lę (dėmesio centras — Katali
kų Bendrija Lietuvoje);

— remti Tarptautinį krikš
čionių solidarumą, rinkti pa
rašus ir pan.;

— padėti išversti “Lietuvos 
katalikų Bažnyčios kroniką”.

Raštas “Nijolės grupė apie 
save” baigiamas tokiu klausi
mu: kas mus džiugintų?

Vertindami visus iš tikin
čiųjų Bendrijos išeinančius 
užmojus, mes vis dėlto mano
me, kad reikėtų dar daugiau 
pastangų už persekiojamus ti
kėjimo brolius. Mes džiaugtu- 
mės,

— jei visose mūsų vyskupijos 
parapijose būtų įvesta “Mal
dos diena už persekiojamą 
Bendriją";

— jei kunigai ir kitomis pro
gomis šią temą keltų savo pa
moksluose;

— jei jie morališkai remtų 
persekiojamaisiais besirūpi
nančių krikščioniškų organi
zacijų darbą;

— jei ir Vakarų Vokietijoje 
vienas ar kitas kunigas akty
viai įsijungtų į Tarptautinį 
krikščionių solidarumo sąjūdį, 
kaip Austrijoje;

— jei kunigų spauda (pa
mokslų sąsiuviniai, biulete
niai) reguliariai skelbtų ži
nias šia tema. Lmb.

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Mažai ką matėm
Ant aukšto Dniepro kranto 

mums parodė du paminklus: 
Ukrainos amžinajai unijai su 
Rusija paminėti ir už “didžią
ją tėvynę” žuvusiems kariams 
kovoje su “vokiškaisiais fašis
tais” pagerbti. Prie pastaro
jo matėme besikeičiančią pio
nierių garbės sargybą — ber
niukus ir mergaites. Visi bu
vo šventiškai apsirengę ir pa
tenkinti, kad jiems tokia gar
bė atiteko.

Vadovė apie rusų ir ukrai
niečių kovas su “vokiškaisiais 
fašistais” pasakojo labai pla
čiai, kai kur gerokai prasilenk
dama su tiesa. Laikas bėgo. O 
mes taip norėjome Kijevo įžy
mybes pamatyti. Kada gi nuva
žiuosime į Kijevskaja Lavra 
(Kijevskij pesčerskij monas- 
tyr) ir Šv. Sofijos katedrą?

Tik apie 11 v. vadovė liepė 
visiems į autobusą sulipti. Už 
kelių minučių privažiavome 
senus vienuolyno pastatus. Tai 
ir buvo tas garsusis vienuoly
nas Kijevskaja Lavra. Jis bu
vo įsteigtas XI š. Pirmieji vie
nuoliai apsigyveno ne šiuose 
daug vėliau pastatytuose pui
kiuose pastatuose, o žemėje 
išraustuose urvuose. Tie ur
vai ir yra didžiausia vienuo
lyno įdomybė. Tačiau mūsų į 
tuos urvus nevedė. Pusteki
niai bėgiojome po gerai išsi
laikiusį vėliausių laikų vie
nuolyną. Vėl buvome apipilti 
skaičiais ir datomis. Buvo ro
domi vienuolyno planai įvai
riais šimtmečiais. Daug ir il
gai buvo kalbama apie II D. 
karo metu sugriautą vienuoly
no cerkvę, didžiausią archi
tektūros stebuklą, kaip vado
vė sakė, vis pabrėždama, kad 
cerkvę sugriovė “vokiškieji 
fašistai”.

Laikas baigėsi. Jaučiau, kad 
į “pesčeras” jau nebepatek
sime. Ir neapsirikau. Staiga 
vadovė pasakė, kad jau turime 
skubėti į orauostį, nes 2 v. iš
skrenda lėktuvas į Vilnių. 
Taip ir palikome Kijevą jo ne
matę.

Į Vilnių
Į Vilnių skridome mažyčiu 

lėktuvėliu. Vien tik mes iš Ka
nados — 32 žmonės. Kai susė
dome, beveik visos vietos buvo 
užimtos. Mūsų daiktai buvo su
krauti užpakalinėje lėktuvė
lio dalyje. Prieš pakylant, tar
nautoja paprašė mus susėsti 
arčiau piloto kabinos, kad mū
sų daiktai nenusvertų lėktu
vėlio uodegos. Paklausėme, 
susėdome, kaip prašė. Kaip gi 
nepaklausysi. Jau vien dėlto, 
kad ji lietuviškai šneka rei
kia klausyti. Ir per garsiakal
bį lietuviškai pranešinėja ka
pitonas, kuris prieš lipdamas 
į lėktuvą mus lietuviškai už
kalbino. Vilnius dar už šimtų 
kilometrų, bet mes jau jaučia
mės Lietuvoje.

Tas mažytis lėktuvėlis ne
šė mus lygiai, lygiai, nesvyruo
damas ir nekratydamas, neblo
giau už didžiuosius transatlan
tinius lėktuvus-milžinus. Sė
dėjau prie lango ir vis žiūrė
jau kada pradėsime leistis iš 
debesų, kada pamatysiu Vil
niaus priemiesčius. Turbūt gi
minės ir pažįstami jau mūsų 
laukia. Jie netingi artimųjų 
iš už jūrių marių ir ilgiau pa
laukti.

Tarp giminių
Apie 4 v. lėktuvėlio ratai pa

lietė Vilniaus orauosčio ta
ką. Kažkur netoli širdies virp
telėjo. Ėmiau žiūrėti į tą pusę, 
kur yra orauosčio pastatus ap
supanti tvora. Iš pradžių nieko 
nemačiau, tik kai lėktuvėlis ge
rokai pavažiavo pirmyn, atsira
do ir tvora, ir žmonės už tos 
tvoros. Virš visų žmonių galvų 
kažkas mojavo lazda. Žinojau, 
kad tai mūsų sūnus. Dabar mes 
jau tikrai Lietuvoje.

Dar keletas minučių, ir mes 
jau tarp savo giminių. Tik ne
ilgai. Atėjo vadovė ir liepė 
sėsti į autobusiuką. Susėdome. 
Nuvežė mus į naująjį Vilniaus 
viešbutį “Lietuva”. Čia jau 
kambarių, kaip Kijeve, laukti 
nereikėjo. Kambariai mūsų 
laukė. Mudviem paskyrė kam
barį šešioliktame aukšte. Kam
barys erdvus su dideliu lan
gu, pro kurį pusę Vilniaus ga
li matyti. Yra ir prausykla su 
vonia — ne taip, kaip senaja
me “Gintare”. Yra šiltas ir šal
tas vanduo kasdien, o veidro
dyje ne tik savo viršugalviu 
gali pasigėrėti. Tame kamba
ryje gyvendami nejautėme, 
kad Kanada už tūkstančių ki
lometrų.

Pirmosios vaišės
Nespėjome nei kambario 

apžiūrėti, kai pro duris ėmė 
vienas po kito eiti giminės ir 
pažįstami, kurie mus pasitiko 
orauostyje.

Staiga nežinia iš kur atsira
do pusė raguolio, obuolių, švie
žių agurkų, saldainių ir “skys
timėlio” iš už jūrių marių. 
Ėmėme vaišintis. Smagios to
kios improvizuotos vaišės. 
Kažkas paprašė papasakoti, 
kaip sekėsi kelionė. Papasa
kojom, o daugiau pasakoti ne
buvo ko, nes viskas dar prieš 
akis. O be to norisi pasižiūrėti 
į taip seniai matytus mielus 
veidus, nes ne visi iš čia esan
čiųjų galės kasdien atvažiuoti 
į Vilnių, kad galėtų su mumis 
pabūti.

Buvo jau vidurnaktis, kai 
svečiai išsiskirstė. Mudu krito
me į lovas, bet be tabletės ne
galėjome užmigti.

Viešbučio valgykloje
Kitą dieną, 9 v.r., nusileido

me į viešbučio pirmąjį aukštą 
pusryčių. Valgomoji salė jau 
buvo pilna žmonių, kalbančių 
ne tik lietuviškai, bet ir ang
liškai, vokiškai, vengriškai, 
suomiškai ir dar kitokiomis 
kalbomis. Daug ekskursijų. Į 
Vilnių žmonių iš viso pasau
lio priplūdę. Grojo plokštelių 
muzika. Tik ne lietuviškų dai
nų melodijas ar bent lietuvių 
sukurtą lengvąją estradinę 
muziką, o šiaip jau ir Kanado
je girdėtą “pop” muziką. Ir vėl 
mes nebe Lietuvoje. Tik kai at
sisėdus prie staliuko suval
giau juodos duonos su geru lie
tuvišku sviestu riekelę, vėl su
grįžau į Lietuvą.

Maitino užjūrio ir kitų kraš
tų svečius gerai. Rytą ir per 
pietus pasitarnaudavom patys, 
o vakarienė būdavo paduoda
ma ant jau padengtų stalų ir 
visai kitoje salėje. Galima ir 
svečių pusryčiams, pietums 
bei vakarienei pasikviesti, 
tik, žinoma, ne už ačiū, o už 
daug rublių. Už kiekvienus 
pusryčius ar pietus vienam 
svečiui reikėdavo mokėti po 
4 rb. Gyvenantieji Lietuvoje 
už vienus pietus valgykloje 
moka vidutiniškai 90 kp.

Y
^Plėšte plėšia

Ir ne tik valgykloje iš eks
kursantų dabar plėšia pinigus. 
Jei nori pamatyti gražiai, be
veik jau visai atnaujintą Lie
tuvos kunigaikščių pilį Tra
kuose, mokėk doleriukus, jei 
nori į Kauną nors tą vienin
telį kartą nuvažiuoti, mokėk 
net 16 kan. dolerių. Anksčiau 
taip nebūdavo. Už gautą dova
nų lino rankšluostį ar staltie
sę, gintarinį papuošalą ar kiek 
didesnį rankdarbį išsivežda- 
mas mokėk muitą. Be to, pirma 
dar gauk leidimą jiems išsi
vežti, o už leidimą reikia mo
kėti.

Ir knygą norint išsivežti rei
kia gauti leidimą, o paskui mo
kėti muitą. Juo senesnė knyga, 
juo didesnis muitas. Kaiku- 
rioms knygoms išsivežti leidi
mas duodamas tik tada, kai ją 
pirma nusiperki dolerinėje 
parduotuvėje už dolerius (“At
gimę paminklai”). Nežinau, ar 
kur nors kitur pasaulyje yra 
tokia tvarka. Pagaliau mums 
pasiūlė išleistuvių vakarie
nę. Savaime aišku, už dolerius. 
Nuo tos vakarienės atsisakė
me.

Dolerinėje parduotuvėje, 
mielas Amerikos žemyno gy
ventojau', gali pirkti viską ir 
vežtis, tik palik šioje žemės 
rutulio pusėje dolerius.

Išvykos
Gegužės 28 d. radome skel

Mielą skulptorių JUOZĄ BAKĮ,

mirus jo ŽMONAI,
nuoširdžiai užjaučiu -

Stasys Jurgelis

Mylimai Mamytei

a. a. LIUDAI PAULĖNIENEI 
iškeliavus amžinybėn,

jos dukrai ŽIBUTEI VAIČIŪNIENEI, žentui VAIDOTUI, 
vaikaitei AUSTEI bei visiems giminėms šioje skausmo 
valandoje reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime -

A. R. Rygeliai A. N. Simonavičiai
M. R. Rusinai V. R. Valaičiai

bimų lentoje iškabintą mūsų 
kasdieninių ekskursijų planą. 
Visos dienos užimtos, išsky
rus vieną. Tą dieną mūsų gru
pei skirta eiti į dolerinę par
duotuvę. Ir vėl doleris. Ir ne
norom imi galvoti, kad tau lei
džiama aplankyti savo gimtąjį 
kraštą ir brangius žmones vien 
dėl to, kad kažkas nori pasi
pinigauti.

Numatytos ekskursijos buvo: 
į Vilniaus senamiestį, į nau
jamiestį, į Šv. Petro ir Povilo 
šventovę ir netoli jos esančius 
karių kapus, į Gedimino pilį, 
Trakus, Kauną ir galiausiai, 
paskutinę dieną, į Pirčiupį. 
Kada gi aplankyti kokį nors 
muziejų, teatrą ar su giminė
mis pabūti? Apie artimųjų ka
pų aplankymą negali nė galvo
ti, nes visas dienas, išskyrus 
vieną, skirtą Kaunui, privalai 
sėdėti Vilniuje, nors visi ta
vo giminės gyvena Šiauliuose, 
Ukmergėje, Klaipėdoje ar kita
me Lietuvos mieste bei kaime. 
Vilniuje palaidotų giminių nė
ra.

Tiesa, “Inturistas” duoda ir 
automobilį su vairuotoju, jei 
kur norėtum nuvažiuoti, bet 
už tą kelionę reikia mokėti 
labai daug dolerių. O vairuo
tojo nepakviesti už tau suruoš
to vaišių stalo nepatogu.

Vargas giminėm
Taip ir tenka visas dienas 

būti tik Lietuvos sostinėje, 
varginti savo artimuosius, ku
rie žūt būt pasiryžę kuo ilgiau
siai su svečiais iš užjūrio pa
būti. Jie atvažiuoja kasdien iš 
Kauno, Kėdainių ir kitų ne 
taip toli nuo Vilniaus esančių 
vietovių. O ką daryti tiems, 
kurie gyvena Klaipėdoje, Bir
žuose ir kituose Lietuvos pa
kraščiuose? Tie stengiasi lai
kinai apsigyventi Vilniuje pas 
pažįstamus. O be to dar ir Vil
niuje gyvendamas ar atvažia
vęs turi gauti leidimą pas at
važiavusį iš už jūrių giminai
tį į kambarį užeiti. Viskas taip 
komplikuota, visa ta tvarka 
taip varginanti. Manau, kad 
mūsų giminės lengviau atsi
dūsta, kai mes išvažiuojame.

Gera buvo tai, kad mums nie
kas nieko nesakydavo, kai blo
gai jausdamiesi nevažiuoda- 
vom, kur būdavo užplanuota. 
Ir telefonu su gyvenančiais 
kituose Lietuvos miestuose 
lengviau buvo pasikalbėti, 
kaip anksčiau, nes Lietuvos 
miestų kodai padėti viešai 
(anksčiau miesto kodas būda
vo paslaptis).

Į Leningradą
Išbuvę Vilniuje vienuoli

ka su puse dienos, buvome nu
skraidinti į Leningradą. Ir čia 
mus priėmė gerai: apgyvendi
no ištaigingame viešbutyje 
“Pribaltijskaja”, esančiame 
ant Suomių įlankos kranto. 
Vaišino ikrą ir kitokiais ska
niai pagamįptais valgiais, ve
žiojo po miestą, rodydami žy
mesniąsias vietas. Nuvedė į 
Kotrynos II buvusius žiemos 
rūmus, dabar muziejų, ir Šv. 
Izaoko šventovę (Isaakskij so- 
bor), dabar paverstą muzie
jum. Gražus Leningradas. Pui
kūs muziejai, kuriuos mums 
parodė, tik visa bėda, kad žiū
rėdami į Rembrandto paveiks
lą ar nuostabią kokio nors 
šventojo statulą, visur matė
me savo artimųjų, likusių Vil
niaus orauostyje ašarotus vei
dus.

Birželio 8 d. palikome So
vietų Sąjungą, išskridome į 
Paryžių, džiaugdamiesi, kad 
Leningrado muitininkai buvo 
mandagesni už Kijevo. Birže
lio 9 d. vakare buvome jau na
mie. M.G.

AfA 
LIUDAI PAULĖNIENEI

mirus Cicero mieste,
jos dukrai ŽIBUTEI VAIČIŪNIENEI, mūsų choro narei, 
jos šeimai ir kitiems giminėms reiškiame nuoširdžią 
užuojautą-

Toronto “Volungė"

MYLIMAI ILONAI
mirus, 

gilią užuojautą jos vyrui JUOZUI BAKIUI, seseriai 
bei artimiesiems reiškia -

Danguolė ir Steve Kostecky 
Jūratė ir Rimas Banys
Audronė, Andrius ir Jurgis Kairys

Keistas sutapimas
P. Česnulio atsiminimus ir V. Trumpos pastabas perskaičius

Jau esu gana senas žmogus. 
Visą laiką nuo Vilniaus užgro
bimo iki Lenkijos žlugimo gy
venau Vilniaus krašte, buvau 
Lenkijos pilietis, “šlėkta” už
grobto krašto su praplyšusiais 
arba užlopytais kelnių keliais, 
dažnai lenkų vadinamas “žmo
gumi su juodu gomuriu” (oku
pantas dažnai taip vadindavo 
Vilniaus krašto lietuvius). Ką 
tas reiškia jau žinojau iš sa
vo tėvo, nes kai tėvas rinkda
vosi mažą šuniuką auginimui, 
visuomet jieškodavo būtinai 
su juodu gomuriu, sakydamas, 
kad tikrai bus geras ir labai 
piktas šuo. Taigi ir lenkai 
mus taip pat laikė gerais ir 
labai piktais lietuviais, savo 
priešais.

Vienu metu buvau gavęs net 
ir valdišką darbą. Darbas bu
vo sunkus, sąlygos blogos. Al
ga 10-čiai dienų — 81 grošas 
(lygu maždaug vienam centui). 
Maisto davinys menkas: rytą 
samtelis juodo vandens, vadi
namo kava. Pietums samtelis 
sriubos, kur būdavo truputis 
žirnių, kruopų arba kopūstų. 
Bulvės būdavo skutamos maši
na, kurią nustatydavo pagal 
didžiąją bulvę. Dėl to bulvės 
būdavo su lupynomis ir su vi
sais sopuliais. Dalintojas me
dinę lopetaitę kišdavo į bul
vių košę ir nubraukdavo ant 
lėkštės krašto. Gaudavai tiek, 
kiek prilipdavo bulvių ant tos 
lopetaitės. Duodavo ir senos 
karvienos labai mažą kietos 
mėsos gabaliuką. Duonos 2 kg 
kepaliukas aštuoniems vy
rams, t. y. 250 gr visai parai. 
Ta duona būdavo daug skanes
nė už medų ir dabartinį geriau
sią tortą.

Gyvenantieji Vilniaus kraš
te, kai jau pritrūkdavo oro, 
per miškus ir krūmus kartais 
patraukdavo į nepriklausomą 
Lietuvą, kad galėtų visai lais
vai atsikvėpti. Ir taip vieną 
kartą buvau nuklydęs net į Kė
dainių apylinkes. Sutikau vie
tinių žmonių. Atrodo, buvo ūki
ninkai. Kai prisistačiau, kad 
esu lietuvis, slaptai atvykęs 
iš Vilniaus krašto nors trum
pai pakvėpuoti laisvos Tėvy
nės oru, nuo vieno kito gavau 
barti: “To panie tego esi blo
gas žmogus ir ko čia bastaisi. 
Jūs, vilniečiai, turėtumėt su
sitvarkyti, gerintis prie len
kų, nes nei Pilsudskis, nei Že
ligovskis tikrai jums nieko blo
go nenorėjo ir nenori. Daug ge
riau priklausyti tikrai ‘Žečpos
politai’, negu tokiam mažam 
liliputui kaip Lietuva”.

Puikiai supratau, kodėl tie 
žmonės taip kalbėjo. Dabar, po 
daugelio metų, V. Trumpa, kė
dainiškis, keistokai prabilo.

J?urniture<£t&
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS -

* Elektros reikmenys
* Televizijos aparatai
* Skalbiamosios mašinos
* Vaikų baldai
* įvairūs kilimai 

Nemokamas pristatymas j namus.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 

137 RONCESVALLES Avė. 
Tel. 537-1442

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro

“Akiračių” 1985 m. 5 nr. buvo 
išspausdintas jo rašinėlis “Mū
sų amžiaus baisybių liudinin
kai”. Ten rašoma: “Seniai no
rėjosi ką nors parašyti apie 
Petro Česnulio išgyvenimus 
Lenkijos kalėjimuose 1936- 
1939 m. Skaitant tuos atsimi
nimus tiesiog netelpa galvoje 
mintis, koks galėjo būti ano 
meto Lenkijos reikalas taip 
žiauriai ir tiesiog nežmoniš
kai elgtis su lietuviais”. To
liau V. Trumpa rašo: “Nors len
kai taip pat mėgo savo valsty
bę vadinti mocarstwo (imperi
ja), tačiau tai gal šiek tiek tiko 
Jogailaičių Lenkijai, bet jokiu 
būdu ne Pilsudskio ir Becko 
Žečpospolitai” (mano pabrauk
ta). “Skaitydamas panašius 
raštus, aš vis linkęs manyti, 
kad jų autoriai vis truputį per
deda, norėdami labiau pa
braukti kokios sistemos ne
žmoniškumą”. Man atrodo, kad 
V. Trumpa labai perdeda, rašy
damas “tai gal šiek tiek tiko 
Jogailaičių Lenkijai, bet jo
kiu būdu ne Pilsudskio ir Bec
ko Žečpospolitai”. “Skaityda
mas panašius raštus, aš vis 
linkęs manyti, kad jų autoriai 
vis truputį perdeda, norėdami 
labiau pabraukti kokios siste
mos nežmoniškumą?. Man at
rodo, kad V. Trumpa labai per
deda, rašydamas “tai gal šiek 
teik tiko Jogailaičių Lenkijai, 
bet jokiu būdu ne Pilsudskio 
ir Becko Žečpospolitai”. Tad ir 
Česnulį skaitydamas paabejo
jo, ar jau iš tikrųjų tuose len
kų kalėjimuose buvo “milijo
nai blakių”, ar jų tardytojai 
taip jau ir neapsiėjo be nuo
latinių ir pragariškų tortūrų.

Pabaigai vėl: “Svarbiau ta
čiau, ko tokiais raštais siekia
ma ir kas pasiekiama”. Man at
rodo netinka rašyti ir daryti 
išvadas, kaip Vilniaus krašto 
lietuvis kentėjo ir kaip buvo 
kankinamas ir abejoti, kiek 
tenai buvo blakių.

Jeigu V. Trumpa savo jau
nystės keletą metų būtų pra
leidęs Pilsudskio, Želigovs
kio ar Jalbžykovvskio globoje, 
tai dabar jam būtų daug leng
viau suprantami ir P. Česnu
lio “Nužmogintieji”. Atrodo, 
kad V. Trumpa taip rašydamas 
labai papūtė į lenkišką dūdą, 
kaip ir anie kėdainiškiai, sa
kydami: “Ko čia tu panie tego 
bastaisi?” Tas nežino tikrojo 
duonos skonio, kuris nebuvo 
alkanas. Taip ir V. Trumpa 
negali pilnai suprasti ir įsi
vaizduoti tikrąjį vilniečių lie
tuvių gyvenimą lenkų okupuo
tame Vilniaus krašte, kuris 
visai tenai negyveno. Vilniaus 
krašto lietuviai gerai žino, ko 
tokiais raštais siekiama ir ko 
norima pasiekti. Br. J.

* šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės



Tokiu pavadinimu lietuviš
kų knygų rinkoje neseniai pa
sirodė Tautos fondo leidinys. 
Tai 272 psl. knyga, didesnio — 
9 x 6 c. formato, turinti penkias 
dalis, nors įžangoje pasakyta, 
kad ji turinti tik keturias. Pir
moje dalyje yra šio šimtmečio 
Lietuvos politinės istorijos 
apžvalga ir VLIKo kilmė. Ant
roje — VLIKo darbas Vokieti
joje. Trečioje — VLIKas Jung
tinėse Amerikos valstybėse. 
Ketvirtoje — VLIKą sudaran
čių grupių pasisakymai. Penk
toje — dr. D. Krivicko įvadi
nis rašinys į Lietuvos paver
gimo nelaimes “Karo audrai 
artėjant” ir visi svarbieji Lie
tuvos pavergimo dokumentai, 
kai Sovietų Sąjungai ir hitle
rinei Vokietijai sąmokslinin- 
kaujant, Lietuva buvo įjungta 
į sovietinę imperiją. Toje da
lyje dar yra ir VLIKo statutas.

Antriniame knygos viršelyje 
parašyta, kad ją redagavo A. 
V. Rinktinas, o dviejų pusla
pių skyrelyje, kur kreipiamasi 
į skaitytoją, skyrelis jau turi 
parašą “Autorius-redakto- 
rius”. Tie nevienodumai kiek 
klaidina, nes, kiek man žino
ma, pirmuosius 174 puslapius 
yra rašęs pats A. V. Rinktinas. 
Rašęs ilgai, nes to rankraščio 
kopijos buvo siunčiamos eilei 
asmenų pastaboms padaryti. 
Apie tų kopijų siuntinėjimą, 
pas mane esamam A. V. Rinkti
no bendralaiškyje taip rašo
ma: “Kopijas išsiuntinėjęs 
gavau eilę atsakymų, kurių 
suderinimui buvau nuvykęs į 
VLIKo Tarybos posėdį 1982 m. 
rugpjūčio mėn. Viską sudėjus 
pasirodė, kad geriausiai bū
tų darbą perrašyti, ypač dėl 
to, jog daugelis pageidavo kiek 
pakelti jo lygį, t.y. iš pradžia
mokslio, koks jis buvo pirmoje 
redakcijoje, pereiti į vyr. gim
nazistų ir studentų lygį. Tas 
pareikalavo iš manęs dar vie
no gero pusmečio darbo.” Kaip 
žinia, A. V. Rinkūnas tą darbą 
pradėjo 1981 m., o jį baigė 1984. 
Darbas užsitęsė taip ilgai dar 
ir todėl, kad ir po antros rank
raščio redakcijos vėl buvo 
siuntinėjamos kopijos paskuti
nėms pastaboms padaryti.

Iš duotos laiško ištraukos, 
o taip pat iš knygoje atspaus
to kreipimosi į skaitytojus, 
sužinome: ši knyga skirta jau
nimui, esančiam šioje ir anoje 
pusėje geležinės uždangos, 
kad turėtų žinių istorinei spra
gai užpildyti. Ar tą knygą daug 
jaunimo skaitys šioje geleži-

"Lietuva ir VLIKas" ' »alYSgaidz.unas
Velionies A. V. Rinkūno rašytas-redaguotas leidinys apie Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo 

Komitetą ir jį sudarančias politines grupes

nės- uždangos pusėje, dabar 
dar nėra jokių duomenų teigti 
ar neigti, nors galėtų skaity
ti. Bet juk ir vyresnieji, ir dar 
gerokai praturtėję, knygomis 
mažiau ir mažiau besidomi, ką 
tad kalbėti apie jaunimą. Gal 
jaunieji skaitys daugiau, jei 
jiems tą knygą kas nupirks, 
įduos į rankas ir dar kokiomis 
šalutinėmis priemonėmis in
triguos skaityti. Tą knygą ano
je geležinės uždangos pusėje 
jaunimas tikrai skaitytų, jei
gu ją galėtų gauti. Bet kaip ją 
į ten nuvežti? Nebent būtų at
spausta speciali miniatiūrinė 
laida, kaip daro kai kurios 
prieš komunistinį pavergimą 
kovojančios organizacijos.

Knygoje, ypač pirmame sky
riuje, yra daug bendrinių is
torijos žinių, kurios gali pra
versti ir vyresniesiems, ypač 
tiems, kurie mėgsta politikuo
ti ir susirinkimuose mažai pa
siruošę greit pakalbėti patrio
tinėmis temomis. Leidėjų pa
rinktas, palyginti, stambus 
raidynas, dar stambesni pa
braukimai turbūt taikyti ne 
jaunimui, o jau kiek pavargu
siom akim. Knyga rašyta jau
nimui, bet turbūt ir suabejo
ta, manant, kad gal ją daugiau 
skaitys vyresnieji.

Autorius-redaktorius visus 
knygoje daromus teigimus pa
remia kur nors jau skelbta me
džiaga ir ją išnašose nurodo. 
Tai labai gerai, bet galima ir 
įtarti, kad tie išnašose nuro
dyti autoriai ar kartais nebus 
fantazavę, bet ne istorinės tie
sos jieškoję. Todėl skaitant 
verta rūpimais klausimais ir 
kitur pasiteirauti. Sakysim, 
knygoje duotos dviejų asmenų 
nuomonės. Viena P. Stravins
ko, kodėl nereikėjo ginklu 
priešintis, kai sovietai ėjo į 
Lietuvą, o antra — J. Aisčio, 
kodėl reikėjo priešintis. Iš 
patirties žinome, kad tauta 
net dešimt metų, po antros so
vietų okupacijos, ginkluoto
se kovose labai kraujavo. Ir 
tai buvo ne kieno įsakymas iš 
viršaus, bet susidariusių ne
pakenčiamų pavergimo sąly
gų išdava. ,

Knygoje yra ir būtinai ati- 
taisytinų klaidų. 137 psl. at
spausta: “Būdamas Vokietijo
je, VLIKas kelis kartus keitė 

savo būstinę. Pirmoji būstinė, 
kaip minėjome, buvo Wuerz- 
burge. Iš čia išsikelta į Pful- 
lingeną, prancūzų adminis
truojamoje Vokietijos dalyje, 
bet ilgiausiai išbuvo Reutlin- 
gene, amerikiečių zonoje”. 
Pfullingenas nuo Reutlinge- 
no nutolęs tik per 2-3 kilomet
rus. Tenykščiai gyventojai 
Pfullingeną laiko Reutlinge- 
no priemiesčiu. Jis taip pat 
buvo prancūzų dalyje. VLIKas, 
iš amerikiečių dalies atsikė
lęs į prancūzų, niekad ir ne
bandė atgal grįžti. O kodėl nė 
nebandė, tai jau kita kalba, 
reikalinga ilgesnio paaiški
nimo.

Kitos didesnės klaidos yra 
ketvirtoje knygos dalyje, kur 
partijos ir kitos VLIKą suda
rančios organizacijos save gi
ria. Prie to skyriaus yra tokia 
redakcijos pastaba: “VLIKo 
Tarybos nutarimu, toliau de
dame visų VLIKo grupių apy
braižas tokias, kokios yra jų 
pačių įgaliotų atstovų para
šytos. Už dėstomas mintis at
sako pačios grupės. Apybrai
žas dedame grupių oficialių 
pavadinimų abėcėlės tvarka”.

Toji ketvirta dalis užima 
67 psl. Reklamiškai pasisako 
visos penkiolika VLIKą suda
rančių grupių. Ir visos, pagal 
tuos pasisakymus, geriausios 
iš geriausių. Vienom užtenka 
3 puslapių, kitom reikia be
veik trigubai daugiau. Žino
ma, jei tokia buvo VLIKo ta
rybos valia, gal ir neverta į tai 
gilintis. Tik kai kur pastebė
ta, kad jau ir mes išmokom is
toriją taip rašyti, kokios da
bar reikia, o ne kokia buvo.

Lietuvių tautinio sąjūdžio 
skyrelyje, 200 psl. rašoma: 
“Greta Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos lietuviai tau
tininkai yra įsteigę 1952 m. 
Amerikos Lietuvių Spaudos ir 
Radijo Draugiją ‘Viltis’, kuri 
perėmė iš K. Karpiaus laikraš
čio ‘Dirva’ leidimą”... “Vil
tis” “Dirvą” perėmė ne iš K. 
Karpiaus, bet iš Vinco Raste- 
nio, kuris “Dirvą” iš Karpiaus 
jau buvo nupirkęs daugiau 
kaip prieš 3 metus.

Lietuvių vienybės sąjūdžio 
skyrelyje, 201 psl. rašoma: 
“LVS atstovu pirmame VLIKo 
posėdyje buvo Br. Kazlauskas 

(dabar Br. Kazlas), o toliau 
VLIKo posėdžiuose pakaito
mis dalyvaudavo J. Keliuotis 
ar dr. S. Daukša”. Esu visuo
se VLIKo posėdžiuose dalyva
vęs, ir kiek atsimenu, J. Keliuo
tis tik buvo praneštas pagrin
diniu VLIKo atstovu, bet posė
džiuose nėra dalyvavęs.

Lietuvos atgimimo sąjūdžio 
skyrelyje, 204 psl. taip rašo
ma: “Sovietai 1940 m. į Lietu
vą įvedė karines įgulas. Prieš 
tai Lietuvos valdžia buvo su
ėmusi kelias dešimtis buvusių 
‘Geležinio Vilko’ narių. Bolše
vikai, okupavę Lietuvą, suim
tuosius rado kalėjimuose. Da
lį išvežė per pirmuosius ve
žimus, kitus paliko tardymui. 
Lietuvos laisvės kovų dalyviai: 
A. Sliesoraitis, K. Matulevi
čius, J. Gineitis, Aug. Volde
maras pakliuvo į sovietų kalė
jimus ir ten žuvo”. Tas skyre
lis taip parašytas, lyg ir A. Vol
demaras į sovietų rankas pate
ko taip pat, kaip ir kiti jame 
minimi asmenys. O kaip žino
me, A. Voldemaro atvejis buvo 
visiškai kitoks, dar ir dabar 
stebinantis.

Skaitydamas pastebėjau 
visą eilę korektūrinių klaidų. 
Kai kurios jų nieko esminio 
nekeičia, todėl jų čia ir nemi
niu. Tik kalbant apie paskuti
nį Lietuvių krikščionių dar
bininkų sąjungos skyrių atsto
vų suvažiavimą, nurodyta (183 
psl.), kad jis įvykęs Vilniuje 
1948 m. gegužės mėn. Tada tik
rai negalėjo įvykti, nes jau pil
nu įsibėgėjimu siautė sovieti
nė okupacija. Kiek žinau, tada 
beveik visų organizacijų suva
žiavimas vyko 1940 metais Vil
niuje, rodant Lietuvos sostinei 
pagarbą ir ištikimybę.

Knygos kalbos reikalai, nors 
įvade ir dėkojama kalb. J. Ma- 
silioniui, labai vidutiniai. Sa
kysim, kad ir toks sakinys: “Pil
ni buvo Nemuno laivai, einan
tieji vakarų link” — 104 psl. 
Juk laivai plaukia, o ne eina. 
Arba “Pačioje darbo pradžioje 
iškilo reikalas išsiaiškinti, 
kokios Lietuvos atstatymui bus 
kovojama” — 122 psl. Yra ir 
daugiau panašių sakinių. Į 
didžiųjų raidžių rašymą taip 
pat neatkreiptas reikiamas dė
mesys ir nesuderintas su da

bar priimtu rašymu tėvynėje 
ir tremtyje.

Čia padarytos kelios pasta
bos knygos paskirties nemen
kina. Autoriui-redaktoriui 
darbas buvo tikrai sunkus, kai 
jį “cenzūravo” tiek daug gal
vų, todėl visas knygos tekstas 
rašytas labai atsargiai, išsky
rus tą ketvirtąjį skyrių, kuris 
jau buvo ne redaktoriaus va
lioje.

Aukojo "Tėviškės 
žiburiams "

$500: Kanados lietuvių fondas; 
$250: Toronto lietuvių namai; 
$160: B. Naujalis; $40: Antanas 
Pilibaitis; $25: St. Vaštokas, Niaga
ros pusiasalio Povilo Lukšio šau
lių kuopa, vilkaviškiečių suva
žiavimo rengėjai; $20: Remigija 
Dunphy, KLB Wasagos-Staynerio 
apylinkė, Jonas Juršys; $15: S. 
Vaitekūnienė, V. Povylius; $10: 
A. Suvaizdis, N. Jakucinskaitė, 
G. Venskaitis, A. Lukošius, K. Ric- 
kienė, Z. Barysas, J. Vizgirda, M. 
Karaitis; $5: M. Gudas, J. Driau- 
nevičius, K. Kaminskas, K. Vaitai- 
tis, A. Stankevičius, P. Vindašius,
O. Rutkauskienė; $4: P. Abromai
tis; $1:. J. Dziminskas.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$50: S. Zatorskienė; $40: Z. Ga

vėnas, L. Vaitonienė; $30: St. Gai- 
levičius, Vyt. Gudaitis, I. Slab- 
šinskas.

$25: Mrs. Sara Wolpert, Dalia 
Viskontienė, Mrs. Ema Lorenz, dr.
L. J. Ragas, Algirdas Suvaizdis,
M. Šimkus, Marija Česnienė, P. 
V. Gvildys, dr. J. Gutauskas, dr. 
V. Gutauskas, V. Galeckas, J. Da- 
durka, J. Vitkūnienė, G. Venskai
tis, A. Mikštas, A. Lukošius, K. Ši
leika, Ant. Janušonis, St. Vašto- 
kas, St. Vaičaitienė, J. Vaineikis, 
M. Žėkienė, J. Šarūnas, R. Tamo
šiūnas, J. Valaitis, J. Vainauskas, 
prof. J. R. Vaišnys, R. V. Mieželis, 
J. Repšys, P. Rusinas, P. Adomai
tis, Stp. Ramanauskas, A. Vaiva
da, A. Keturakis, G. J. Vėlyvis, P. 
Kaziukonis, I. Raškevičienė, V. 
Povylius, S. Žilevičius, E. Lem- 
bergas, P. L. Čepulis, V. Genienė, 
Mrs. J. Aniol, S. Mureika, M. Ry- 
bienė, V. Urniežius, J. Žukauskas,
P. Matulionis, Vyt. Petrulis, R. 
Stankuvienė, G. Kazlauskas, M. Va
lys, kun. V. Valkavičius, J. Virpša.

Už dvejus metus po $40 rėmėjo 
prenumeratą atiuntė M. Andriule- 
vičienė. Už dvejus metus po $25 
rėmėjo prenumeratą atsiuntė: J. 
Vaškas, Vyt. Jančiukas, Pr. Saka
lauskas, Alf. Tamošiūnas.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame vi
siems, kurie, siųsdami regulia
rią prenumeratą, prideda ir auką.
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Vysk. PAULIUS BALTAKIS. OEM. kalba gausiai susirinkusiems tautie
čiams Anapilio salėje Toronte-Mississaugoje Lietuvos kankinių šventėje, 
kurią 1985 m. rugsėjo 22 d. surengė Lietuvos kankinių vardo parapija. 
Tai buvo metinė jos šventė Nuotr. St. Dabkaus

Kelionė į Šv. Žemę ir Romą. Kalėdos Betliejuje 
2 savaitės - $2,495.00. 1985 m. gruodžio 21 -1986 m. sausio 4 
Amanas, Petrą, Jeruzalė, Betliejus, Nazaretas ir Galilėja, Haifa, 
Karmelio kalnas, Cezarėja, Jafa, Tel-Avivas, Jerichas, Mirties 
jūra, Jordano upė, Betanija, Roma ir Vatikanas

Smulkesnių informacijų teirautis:
Rev. Father J. Cullen, C.S.B., c/o St. Michael's College School, 
1515 Bathurst St., Toronto, Ont. M5P 3H4. Tel. (416) 653-3180 

a b8 GIDEON TRA VEL A GENCY 
60 St.Clair Ave. East, Toronto, Ont. M4T 1N5

Tel. (416) 923-7337

TOUR
1985

ANTANAS MACEINA

Kritinė užsklanda
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

4. Įsipareigojimo pinklės
Be šios vidinės grėsmės sudužti, vykdant socialis

tinę utopiją, išlaisvinimo teologija slepia savyje dar ■ 
vieną pavojų, būtent: paversti Bažnyčią hipotezių skel
bėja. Jau šio straipsnio pradžioje minėjome politinės I 
teologijos (J. B. Metz) reikalavimą, kad Bažnyčia tartų I 
savo žodį konkrečiais visuomeniniais klausimais, net ir 
rizikuodama skelbti tik atsitiktinę hipotezę. Lengva 
pastebėti, jog išlaisvinimo teologija šį reikalavimą vyk
do visu stiprumu, vis grįsdama savo siekius Šventuoju 
Raštu, nes kitaip jie nebūtų teologiniai. Bažnyčios prie
dangoje ir Evangelijos šviesoje “liaudies bendrijų na
riai, — rašo L. Boffas, — permąsto savo gyvenimo pro
blemas” (p. 224), — tačiau gyvenimo ne jo santykyje su 
Dievu, bet jo santykyje su pasauliu, esnčiu čia pat už 
durų”. Evangelijos skaitymas ir bendras pokalbis, — 
vaizduoja Boffas minėtą permąstymą, — teikia liaudies 
bendrijoms pagalbos susivokti socialinio elgesio rei
kaluose. Visa kenčiančios liaudies problematika esti 
jungiama bendruomenėn. nedarbas, per menkas atly
gis, blogos darbo sąlygos, viešų susisiekimo priemonių 
stoka ir kitkas ... Į Evangeliją vargšai žiūri kaip į galy
nėjimąsi su savo gyvenimo padėtimi”.125

Bet kaip tik čia Bažnyčia ir patenka į pinkles. Nes 
įsipareigoti vargšų išlaisvinimui reiškia įsipareigoti 
konkrečiai socialinei ir politinei programai, be kurios 
anos Boffo minimos problemos negalėtų būti nei svars
tomos, nei juo labiau sprendžiamos. Juk reikia esamą 
visuomeninę santvarką ne tik griauti, bet ir žinoti, kas 
bus statoma, ją sugriovus. Kitaip išlaisvinimas virsta 
anarchija — pagal A. I. Gerceno šūkį, formuluotą jo 
veikale “Nuo kito kranto” (1848-50): “Mes nestatome, 
mes tik griauname.” Jei dirbančiųjų atlygis yra per men
kas, tai reikia žinoti, kiek jis turįs būti pakeltas ir kaip 
šis pakėlimas atveiksiąs į visą krašto ūkį. Jei darbo 
sąlygos yra blogos, tai reikia žinoti, kokios jos privalėtų 
būti ir kaip jos turėtų būti gerinamos. Jei kyla nedar
bas, tai reikia žinoti, kur ir kaip būtų galima rasti nau
jų darboviečių. Be šitokios visiškai konkrečios progra
mos kiekvienam ekonominiam ar socialiniam atvejui 
įsipareigojimas vargšams būtų tuščias ir net apgaulus.

Betgi Bažnyčia tokios programos neturi ir negali 
turėti. Tai yra pabrėžęs popiežius Pijus XI visiškai 
įsakmiai: “Ekonominėje bei Socialinėje srityje Baž
nyčia niekuomet nėra pateikusi išdirbtos savos pro
gramos, nes tai ne jos dalykas;” ji yra tik “aiškiai nu
brėžusi pagrindinius dėsnius”, kuriuos “pritaikyti įvai
rioms laiko, vietos ir tautų aplinkybėms” yra jau nebe 
Bažnyčios kaip bendrijos, o atskirų krikščionių ar jų 
grupių uždavinys (encikl. “Divini Redemptoris” 1937 m. 

nr. III, 19), kuris tačiau niekad neprivalo būti vykdomas 
Bažnyčios ar Evangelijos vardu. Todėl Tikėjimo kon
gregacija ir pabrėžia, kad “visuomenę formuoti yra pats 
pirmykštis pasauliškių pašaukimas; jis liečia juos giliai 
asmeniškai (hoechstpersoenlich)” (XI, 14).

Bažnyčios susilaikymas nekurti konkrečių ekonomi
nių ir socialinių programų yra pagrįstas pačiu Kristaus 
elgesiu kaip tik tokių konkrečių atvejų proga. “Vienas 
žmogus iš minios tarė jam: ‘Mokytojau, liepk mano bro
liui, kad pasidalintų su manimi palikimą’. Jis atsakė: 
‘Žmogau, kas gi mane skyrė jūsų teisėju ar dalintoju” 
(Lk 12, 13-14). Ar tai reiškia, kad Kristus buvo šiai kon
krečiai neteisybei abejingas? Anaiptol! Atsisakydamas 
būti teisėju ir dalintoju, Kristus betgi pridūrė: “Saugo
kitės bet kokio godumo!” (Lk 12,15). Tai ir buvo taikoma 
broliui, pasiglemžusiam visą palikimą. Tai buvo Evan
gelijos dėsnis, kuriuo privalo būti matuojamas bet koks 
medžiaginių gėrybių skirstymas: nesiglemžti jų pagal 
savą godumą. O kaip konkrečiai pagal laiką ir vietą turi 
būti jos padalintos, Kristus nurodyti atsisakė ir skirsty
tojo vaidmens nesiėmė.

Taip nūn elgiasi ir Bažnyčia. Ne Mesijo ir ne jo 
įsteigtos Bažnyčios dalykas yra skirstyti bei dalinti 
istorijoje augančias ar menkėjančias gėrybes. Išlaisvi
nimo teologija eina atvirkščių keliu ir kaip tik verčia 
Bažnyčią pasidaryti šių gėrybių teisėja ir dalintoja. 
Įžengusi į šį kelią, Bažnyčia neišvengiamai įsipainioja į 
neišsprendžiamas problemas, kadangi ji šioje srityje 
neturi nei kompetencijos, nei juo labiau neklaidingu
mo. Čia ji gali skelbti tik hipotezes, kurios nieko neįpa
reigoja ir kurios todėl žadina kritiką ir galop nepasiti
kėjimą Bažnyčios uždaviniu. Ekonominėms, sociali
nėms, politinėms hipotezėms skelbti Bažnyčia yra ne
reikalinga. Teologinis šių hipotezių pamušalas visados 
yra tik dirbtinė priedūra.

L. Scheffczykas, vokiečių dogmatikas ir dogmų isto
rikas, yra gražiai apibūdinęs šį pavojų Bažnyčiai, besi- 
ryžtančiai po Vatikano II susirinkimo plačiau atsiverti 
pasauliui. “Istorija, — sako L. Scheffczykas, — teikia 
mums pakankamai pavyzdžių, kad krikščionybė nuola
tos esti piktnaudžiojama žemiškai-žmogiškiems tiks
lams. Tai prasidėjo jau su Konstantinu Didžiuoju . . . 
Šios neigiamos patirtys turėtų paaštrinti mūsų žvilgsnį 
dar gilesniam pavojui, būtent: imdamasi vykdyti žmo
giškuosius uždavinius, krikščionybė netenka pačios sa
vęs. Griežtas krikščioniškosios Evangelijos tapatini
mas su žmoniškumo idėja ir su veikla pasaulyje anaip
tol nestiprina religinio prado ir nepadaro jo reikšmin
gesniu. Priešingai, tapatindamasi su žmogiškaisiais 
reikalavimais, krikščionybė darosi nebereikalinga. Re
ligija, kuri neturi nieko daugiau pasakyti, kaip tik tai, 
kas žmogui naudinga, greitai neturi jam iš viso nieko 
pasakyti. Bažnyčia, kuri išskirtinai įsipareigoja tar
nauti žmogui ir pasauliui, prisiima tokį vaidmenį, kokį 
marksistinėje teorijoje turi valstybė: vis labiau netekti 
reikšmės ir galop liautis buvus”.126

Šie žodžiai yra parašyti maždaug prieš 20 metų, kai 
išlaisvinimo teologijos dabartiniu pavidalu dar nebuvo; 
jie todėl Scheffczyko ir nėra jai skirtinai taikomi. Ta
čiau savo turiniu jie tinka jai visu svoriu. Visa, ką išlais
vinimo teologija skelbia vargšams išlaisvinti, mes žino
me ir be teologijos. Ar tad prasminga yra vadinti teo
logija, ir tai dar net ‘nauja teologija’, tai, kas esmėje 
yra marksistiškai nuspalvinta ir utopiškai apmesta 
sociologija?

♦ ♦ ♦
Baigiant šį platoką išlaisvinimo teologijos aprašą ir 

kritines jai pastabas, kyla pats bendriausias, bet gal ir 
pats svarbiausias klausimas: kur priklauso išlaisvinimo 
teologija mūsų dienų dvasinių sąjūdžių plote? Atsaky
mą į šį klausimą, kaip autoriui atrodo, duoda popiežius 
Jonas-Paulius II savo enciklikoje “Dives in misericor- 
dia” (1980 m.). Ir jo atsakymas — dialektinis.

Kalbėdamas apie teisingumo sąmonę dabartinėje 
žmonijoje, popiežius pirmiausia pastebi, kad “teisin
gumo jausmas šiandienos pasaulyje atbunda ir taip 
sparčiai plinta, jog visa bado akis, kas teisingumui 
prieštarauja — vis tiek ar tai būtų santykiai tarp asme
nų, ar tarp socialinių grupių bei ‘klasių’, ar tarp atskirų 
tautų bei valstybių, ar galop tarp politinių sistemų kaip 
tokių” (VI, 12). Tai pirmoji šios dialektikos pusė: teisin
gumas yra aiškus šio meto žmonijos pergyvenimas ir 
reikalavimas.

Antra vertus, rašo toliau popiežius, “sunku nepa
stebėti, kad programos, kurios kyla iš teisingumo idė
jos ir kurių įgyvendinimas žmonių sambūvyje turėtų 
tarnauti grupėms ir bendrijoms, dažnoje praktikoje yra 
smarkiai žalojamos. Nors jos ir skelbiasi besiremian
čios teisingumo idėja, vis dėlto jose laimi persvarą — 
rodo patyrimas, — neigiamos jėgos, kaip pyktis, neapy
kanta ir net žiaurumas. Tokiu atveju tikrasis veiklos 
akstinas darosi troškimas priešininką sunaikinti, jo 
laisvę aprėžti arba jį net visiškai pajungti. O tai jau 
prieštarauja giliausiai prasmei teisingumo, kuris pa
čia savo esme siekia lygybės ir lygaus elgesio su besi- 
rungiančioinis grupėmis” (t.p.). Tai antroji šios dialekti
kos pusė: teisingumas gali būti ir yra klastojamas. “Žmo
nių veikla, — sako popiežius, — gali nutolti nuo tei
singumo, nors ji ir buvo pradėta jo vardu” (t.p.).

Šioje atbudusios teisingumo sąmonės dialektikoje 
mes ir regime išlaisvinimo teologijos vietą. Nėra jo
kios abejonės, kad išlaisvinimo teologija yra gimusi iš 
augančios bei aštrėjančios teisingumo sąmonės, iš 
biblijinio teisybės alkio bei troškulio (plg. Mt 5,6); 
kad ji remiasi teisingumo idėja ir stengiasi kurti pro
gramų šiai idėjai įgyvendinti. Tuo ji ir įsijungia į bend
rą dabartinės žmonijos nuotaiką gerinti visuomeninių 
grupių sambūvį. Tačiau taip pat sunku būtų neregėti, 
kad išlaisvinimo teologijos programa yra sustatyta pa
gal marksistinę visuomenės analizę; kad ji įima savin 
klasių kovos principą (net į Bažnyčios sąrangą!); kad 
ji skelbia ne laisvai vykdytiną visuomeninės santvar

kos reformą, o prievartinę revoliuciją; kad galop nau
jo žmogaus ji laukia ne tiek iš vidinio atsinaujinimo, 
kiek iš socialinės struktūros pakeitimo. Šitokia progra
ma, vykdoma praktiškai, kaip tik ir būtų teisingumo 
idėjos klastojimas, kadangi ji sunaikintų besirungian- 
čių grupių lygybę: išlaisvinimo teologija primygtinai 
reikalauja liaudies vadovavimo ir kitų nusilenkimo šiam 
vadovavimui. O tai ir žaloja teisingumą. Popiežiaus 
keliama teisingumo sąmonės dialektika išlaisvinimo 
teologijoje išeina aikštėn visu ryškumu.

Tad ir pastarojo meto triukšmas, kilęs ryšium su Ti
kėjimo kongregacijos instrukcija išlaisvinimo teologi
jos reikalu, rymo ant šios dialektikos. Kas išlaisvinimo 
teologija žavisi, tas žavisi jos sąmone įžvelgti neteisybę 
ir atvirai tarti, kad tai neteisybė. Kas išlaisvinimo 
teologiją neigia, tas neigia pasitikėjimą jos programa 
kaip grėsmę pačiam teisingumui. Iš tikro betgi nereiktų 
išlaisvinimo teologija nei žavėtis, nei jos neigti, o tik 
suprasti jos dialektiką kaip vieną iš istorijos apraiškų, 
kurios išsivystydamos virsta savo pačių priešingybe.
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® PAVERGTOJE TEVYNEJE © LIETUVIAI PASAULYJE
IŠNIEKINTA ŠVENTOVĖ

Fotomenininkas Algimantas 
Kezys, SJ, lankėsi okupuotoje 
Lietuvoje 1983 m. Savo dešimtį 
dienų trukusios viešnagės vaiz
dus atskleidė “Loyola Universi
ty Press” šį rudenį išleistame 
albume “Lithuania — Through 
the Wall”. Jau pats pavadinimas 
liudija, kad kelionė buvo su
varžyta, griežtai kontroliuoja
ma palydovų. J vaikystės dienų 
Vištytį ir Kybartus A. Kezys, SJ, 
netgi nebuvo įsileistas. Nuot
raukos apima tik Kauno, Vil
niaus, Trakų, Druskininkų, Rum
šiškių, Anykščių ir Niūronių 
vaizdus. Kaune jis apsilankė bu
vusiame jėzuitų centre, kur jie 
prie Rotušės aikštės turėjo ber
niukų gimnaziją, savo vienuoly
ną ir XVIII š. statytą šventovę. 
Albume yra dvi nuotraukos iš jė
zuito fotografo apsilankymo bu
vusiame Kauno jėzuitų centre. 
Vienoje nuotraukoje matyti at
naujinti XV š. Perkūno namai, 
kuriuose yra įsikūręs Kauno is
torijos muziejaus skyrius. Ki
ton nuotraukon įjungta iš kiemo 
pusės buvusi Kauno jėzuitų 
šventovė. Prie jos kadaise buvo 
priglaustas šiltadaržis, kuria
me buvo laikomos gėlės švento
vės ir gimnazijos reikalams. 
Dabar tą šiltadaržį yra pakei
tęs neaiškios paskirties dide
lis, bet žemas priestatas. Buvu
sio vienuolyno kai kurie langai, 
matyt, neturi pilnų stiklų — už
kamšyti popieriumi. Pirmosios 
sovietinės okupacijos metais 
vienuolyno sparnas buvo pavers
tas sovietinėmis kareivinėmis. 
Iš gimnazijos pusės matėsi kie
me mankštinami žemaūgiai so
vietiniai kareivėliai, jaučia
mas žuvies kvapas, kylantis iš 
prasto tepalo batams. Švento
vė tada nebuvo uždaryta, tačiau 
nukentėjo tarp jos ir gimnazijos 
buvusi kino salė, susilaukusi 
sulyginto grindinio sportui. 
Ji betgi buvo per maža 
krepšinio rungtynėms. Po A. Ke- 
zio, SJ, nuotrauka rašoma, kad 
istorinis šventovės pastatas da
bar paverstas niekieno nenau
dojama krepšinio sale. Švento
vė taipgi turėjo modernius var
gonus, kuriuos savo koncertams 
panaudodavo žymieji Kauno 
vargonininkai. Apie tų vargo
nų likimą nieko nerašoma.

NUBAUDĖ BRAKONIERIUS
Dideliame Zarasų rajono Luo- 

džio ežere, kuris yra prisiglau
dęs prie Salako miestelio, susi
gundė pažvejoti penki Širvintų 
rajono atstovai: Bagaslaviškio 
kolchozo pirm. J. Černiauskas, 
Bagaslaviškio aštuonmetės mo
kyklos mokytojas P. Kamienas, 
priešgaisrinės priežiūros vir
šininkas E. Martinka, inspekto
rius J. Salickas ir gamybinio 
susivienijimo juriskonsultas 
J. Larionovas. Žvejyba, atlikta 
elektrožūklės aparatais, buvo 
sėkiminga. Žymūs svečiai iš 
Širvintų rajono per naktį pa
gavo 18 ungurių, 8 lydekas, 10 
karšių, 2 lynus ir 40 kuojų. Grįž
tant namo, pievoje įklimpo auto- 
vežimis. Širvintiškiams teko 
laukti pagalbos, kurią pasiūlė 
Zarasų rajono gamtos apsaugos 
vyr. inspektorius M. Zlataravi-

AUDRA
Travel

Kviečia keliauti kartu!!!

1985 metų
KELIONĖS Į LIETUVĄ

Išvyksta 

Spalio 4 Spalio 20
Gruodžio 20 Sausio 5

Gauta papildomų vietų ekskursijai liepos 16 dienai. 
Norinčius vykti kviečiame skubiai registruotis.

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

BRAZILIJĄ, ARGENTINĄ datos bus skelbiamos

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

Smulkesnes informacijas teikia
AUDRONĖ arba JŪRATĖ adresu:

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

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

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872

čius, suskaičiavęs nelegaliai 
sugautas žuvis. Padarytai ža
lai atlyginti svečiai iš Širvintų 
rajono sumokėjo 810 rublių jieš- 
kinį. Pareikšti griežti papeiki
mai kompartijos veikėjams: kol
chozo pirm. J. Černiauskui, mo
kytojui P. Kamienui, gamybinio 
susivienijimo juriskonsultui J. 
Larionovui, priešgaisrinės prie
žiūros inspektoriui J. Salickui. 
Priešgaisrinės priežiūros virši
ninkui E. Martinkai paskirta ad
ministracinė nuobauda. Jis ir J. 
Salickas pašalinti iš Lietuvos 
medžiotojų ir žvejų draugijos.

ASFALBETONIO GAMYKLA
Skuodo rajone darbą pradė

jo nauja asfalbetonio gamykla, 
kurios metinės gamybos užteks 
nutiesti maždaug 25 kilometrų 
ilgio kelio atkarpai. Didinti 
kelių tiesimo pajėgumą skatina 
gausėjantis automobilių skai
čius. Pagal automobilių kelių 
tinklo tankumą Lietuva užima 
vieną pirmųjų vietų sąjunginių 
respublikų eilėse. Šiuo metu 
baigiamas atnaujinti ir greit
keliu paversti plentas Vilnius— 
Kaunas—Klaipėda. Tiesi kelio 
juosta sujungs Vilnių su Molė
tais.

MILICIJOS KARININKAI
Milicijos leitenantus Vilniu

je paruošia specialioji J. Barta- 
šiūno mokykla. Paskutines jos 
abiturientų išleistuves aprašo 
“Komjaunimo tiesa” rugsėjo 5 d. 
laidoje. Teigiama, kad vaikinai 
čia ateina atlikę tarnybą 
Raudonojoje armijoje, padirbė
ję keletą metų vidaus reikalų 
ministerijoje. Kandidatus iš 
įmonių, kolchozų ir sovchozų 
atsiunčia partijos ir komjau
nimo komitetai. Susilaukiama 
ir tokių jaunuolių, kurių tėvai 
jau dirba milicijoje. Minimi to
kius tėvus turintys absolventai
— Igoris Plisas, Jurijus Zelčas, 
Nikolajus Kosinenka, Olegas Da- 
nikeras ir Viktoras Didenka. 
Jų tarpe nėra nė vienos lietu
viškos pavardės.- Atrodo, milici
joje yra daug atėjūnų rusų, ku
rie ten nori įjungti ir savo vai
kus. Paskutinėje laidoje mokyk
lą su pagyrimu baigė 24 absol
ventai. Iš šios grupės minimi
— Valechas Mageramovas, Alek
sandras Djačenka, Valerijus 
Petrovas, Aleksandras Boiko, 
Fiodoras Šachrajus. Ir vėl vir
tinė nelietuviškų pavardžių. Tų 
pavardžių netrūksta ir dėstyto
jų eilėse: pik. S. Alperavičius, 
pulkininkai N. Kotovas ir E. Zna- 
menskis. Neužmirštami ir dėsty
tojais tapę šios mokyklos absol
ventai — pik. I. Pučkys, papul
kininkis V. Valauskas, A. Dobro
volskis, J. Chramyškinas, A. 
Strelčenia, D. Sinkevičius, ma
jorai V. Sajukas ir V. Selivanovs- 
kis. Diplomus mokyklos auklėti
niams įteikė vidaus reikalų “mi- 
nisterio” pirmasis pavaduotojas 
M. Pročuchanovas, milicijos gen. 
mjr. Matyt, ne tik mokyklos va
dovybė, bet ir visa milicijos 
kontrolė yra patikėta Maskvos 
atsiųstam gen. mjr. M. Proču- 
chanovui. Okupacinėje Lietu
vos sistemoje pirmuoju smuiku 
groja ne “ministerial”, o rusiš
kas pavardes turintys pirmieji 
jų pavaduotojai. v. Kst.

Grįžta

6b

KONCERTAS

mini 35 metų sukaktį
Š. m. spalio 27, sekmadienį, 4 valandą po pietų,

Westdale mokyklos auditorijoje (700 Main street West)

ir žodžio

Toronto "Volungė”, vadovaujama D. Viskontienės, 
ir Hamiltono "Aukuras", vadovaujamas Elenos 
Dauguvietytės-Kudabienės, atliks įvairių dainų 
bei ištraukų programą, vaidins Antano Škėmos 
vieno veiksmo dramą “Vieną vakarą".

Po meninės programos — vaišės 
Jaunimo centre, 48 Dundurn St. N. 
Hamiltone. Bilietai užsakomi pas Kazi
mierą Mikšį ir Antaną Mingėlą. Vakarie
nė — $10 asmeniui. Koncerto bilietai — $7, 
pensininkams ir studentams — $5.

Hamilton, Ontario
KLEBONAS KUN. J. LIAUBA 

parapijos mokesčio rinkimo pro
ga laišku kreipėsi į savo parapijie
čius, prašydamas ir šiemet nepa
gailėti aukų parapijos išlaikymui 
ir vykstantiems šventovės bei Jau
nimo centro remontams. Rašo, kad 
jau yra daug padaryta, bet dar yra 
neatliktas šventovės išdažymas, 
nesutvarkyta Jaunimo centro vir
tuvė, nepertvarkytas elektros tink
las ir šviesos. Be to, ir šiemet rei
kia sumokėti mūsų parapijai pa
skirtą $8000 katalikų mokykloms 
išlaikyti. Taip pat norima ir šie
met numokėti nuo parapijai nu
pirktos nuosavybės, kuri naudoja
ma kaip aikštelė automobiliams 
pastatyti, bent $5000 skolą. Kle
bonas ir par. taryba ragina visus 
su savo aukomis būti dosniems, 
nes visa tai yra mūsų ir mums. 
Šiuo metu kun. J. Liauba, kuris 
pas mus klebonauja jau 3 metai, 
yra išvykęs trim savaitėm atosto
gų. Jį pavaduoja Toronto lietu
viai kunigai pranciškonai.

ESTRADINĖ DAINININKĖ 
Onutė Valiukevičiūtė iš okup. 
Lietuvos duos koncertą hamil- 
toniečiams spalio 20, sekmadie
nį, 4 v.p.p, Westdale gimnazijos 
auditorijoje, 700 Main St. W. So
listę lydės juostoje įrašytas Lie
tuvos radijo ir lengvosios muzi
kos orkestro "Trimitas” akompa
nimentas. Koncertu rūpinasi mū
sų mergaičių choras “Aidas” ir 
lietuvių radijo programos “Gin
tariniai aidai” vadovai. Rengė
jai bilietus jau platina sekmadie
niais po pamaldų.

VYTAUTAS NARUŠIS yra sun
kiai sužalotas didelėje automo
bilių nelaimėje rugsėjo 29 d. 
Freeltone, prie 6 kelio. Jis buvo 
nugabentas į ligoninę ir ten tuoj 
pat buvo padaryta vidurių opera
cija. Dabar jis yra gydomas Gene
ral ligoninėje, ypatingos priežiū
ros skyriuje.

RUDUO YRA RINKLIAVŲ ME
TAS. Sekmadieniais Jaunimo 
centre, pasidėję staliukus ir sa
vo iškabas, aukas Tautos fondui 
renka atstovybės pirm. A. Patam
sis, o KLB solidarumo įnašus — 
apylinkės ižd. Ant. Liaukus. So
lidarumo įnašas metams yra tik $5, 
ir kiekvienas lietuvis turėtų jį 
sumokėti. K. M.

London, Ontario
VIETINIS DIENRAŠTIS “The 

London Free Press” 1985.X.3 iš
spausdino Janet Steffenhagen 
straipsnį, išsiuntinėtą spaudai 
“Canadian Press” agentūros. Ja
me rašoma, kad Britų Common
wealth ir Kanados vyriausybė 
prieš 35-rius metus nusprendė 
nesiimti nacių karo nusikaltėlių 
jieškojimo. Britanijos užsienio 
reikalų ministeris slaptoje tele
gramoje pareiškęs: "Mūsų nuomo
ne, karo nusikaltėlių baudimas 
reikalingas daugiau būsimoms 
kartoms atgrasinti nei kiekvie
nam kaltam asmeniui teisti”. Ši 
telegrama buvo pateikta Desche
nes komisijai, kurios patarėjas 
adv. Y. Fortier pareiškė dabar su
prantąs, kodėl nuo 1947 m. sunku 
buvo gauti atitinkamą dokumenta
ciją iš Britanijos Londono. Skt.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu "Union Gas” (Jų 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Ave. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Delhi, Ontario
PADĖKA

Nuoširdus ačiū už lankymą ma
nęs ligoninėje ir namuose: p.p. D. 
Bertulienei, V. Jakubickienei, A. 
Aleliūnienei, S. Bikienei. J. Da- 
durkai, J. L. Strodomskiams, bro
liui P. Vaitkui ir žmonai Hamil
tone, K. Simutienei, J. J. Vitkaus
kams. O. Vėžauskienei, mano sū
nui Vytautui ir šeimai V. Vokie
tijoje. Nuoširdus ačiū ypač V. .Ja
kubickienei. tiek daug padėjusiai 
ligos metu. Esu visiems nuošir
džiai dėkinga -

Marija Rudokienė

Windsor, Ontario
NAUJAGIMIO SUTIKTUVĖS. 

Paulius Kuras ir jo žmona Rasa 
Lukoševičiūtė atvežė savo nauja
gimį sūnų Tomą į Windsorą, t. y. į 
tėvų namus, o vėliau į parapijos 
salėje suruoštą pobūvį. P. Kuras 
yra buvęs keletą metų Windsoro 
apylinkės pirmininku. Jo žmona 
yra KLB krašto valdybos narė. 
Abu yra pasiaukojantys lietuvy
bės darbuotojai'. į pobūvį susirin
ko beveik visi Windsore gyvenan
tys lietuviai. Taip pat atsilankė 
daug svečių detroitiečių. Močiu
tė Joana Kurienė pradėjo pobūvį 
ir pristatė naują lietuvį ir Bend
ruomenės narį. Ji dėkojo visiems 
atsilankiusiems ir pakvietė Wind
soro apylinkės pirm. M. Kizį pa
sveikinti naują narį. Pirmininkas 
sveikino visus, į pobūvį susirin
kusius lietuvius ir pavadino nauja
gimį Tomą gėlę, nukritusia iš dan
gus, kad žydėtų žemėje. Kun. Si
maičiui sukalbėjus maldą, prasi

dėjo Vaišės. Kadangi buvo šv. My
kolo diena, tai Č. Kuras pasveiki
no apylinkės pirmininką Mykolą. 
Jam sugiedota “Ilgiausių metų”. 
Rasa ir Paulius Kūrai dėkojo vi
siems už atsilankymą, dovanas ir 
sveikinimus. Vanduolis

Giedraičio žūkiautojų ir medžiotoju klubas Hamiltone pastatydino naują 
pastatą Kaledonijos apylinkėse. Nuotraukoje — pastato šventinimo apeigos 
1985.IV.8. Iš kairės: klebonas kun. J. Liauba. OFM, klubo pirm. J. Stankus. 
A. Šinikevičius, P. Sakalas, vicepirm. P. Kanopa Nuotr. M. Borusienės

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “TAII/A” 
KREDITO KOOPERATYVAS 1 ALK A
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 22 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ............. __ 5% nekiln. turto pask...............  1
santaupas........................ ..... 6% asmenines paskolas........ 1
kasdienines palūkanas Nemokamas pilnas
už santaupas..................... 5'h% čekių patarnavimas.
term, indėlius 1 m.................9% Nemokama narių gyvybės
term, indėlius 3 m............ ... 10% drauda pagal santaupų
reg pensijų fondo.......... . 7'/j% dydį iki $2.000.
90 dienų indėlius............ ..... 8% Nemokama asmeninių
(minimum $5.000) paskolų drauda iki $25.000.
Reg. pensijų 1 m.............. ....  9%

San Francisco, CA
ONOS IR ALFONSO V1NDAŠIŲ 

25-rių metų vedybinė sukaktis 
buvo paminėta 1985 m. birželio 
mėn. iškilmingomis pamaldomis 
ir šauniomis vaišėmis Saratogos 
mieste, Kalifornijoje.

Abu sukaktuvininkai yra atvy
kę iš Kanados. Alfonsas yra pre
zidentas savos elektroninės fir
mos “Elantec”, o Onutė (buv. Vėly- 
vytė, buvusi Toronto sportininkė 
ir veikėja) yra nekilnojamos nuo
savybės pardavėja ir San Francis
co lietuvių respublikonų klubo 
vicepirmininkė. V.Š.

Aukos lituanistikos 
katedrai

$1000: Toronto kredito unija 
"Parama”, Toronto Prisikėlimo 
parapijos kredito unija, Hamil
tono kredito unija “Talka”: $500: 
dr. M. Ramūnienė (pažadėjo dar 
$500 š. m. gruodžio mėn.), kun. 
dr. V. Skilandžiūnas, A. ir F. Kan
tautai, V. Mickus; $300: V. Matu
laitis (papildė iki $1000); $250: 
G. M. Šernas; $200: Montrealio 
kredito unija “Litas”, J. Jurėnas, 
J. Bersėnas, A. Pyragius, dr. A. 
Pacevičius, J. Krištolaitis; $100: 
E. K. Šlekys, L. Skripkutė, B. Sa
vickas, J. Barzdaitis, R. Žiogarys, 
Iz. Girdzijauskas, A. Žilėnas; $50: 
A. Jusys, P. Kuras; $25: Br. Šeškevi
čius, V. Sendžikas, K. Čepaitis, 
p. Šileika, J. Valaitienė; $20: A. J. 
Deksnys. K. Daunys, St. Kvietys.

Visiems aukotojams komitetas 
nuoširdžiai dėkoja. Pakvitavimai 
atleidimui nuo pajamų mokesčių 
bus pasiųsti šių metų pabaigoje. 
Naujas aukas siųsti: Lituanisti
kos katedros lėšoms telkti komi
tetas, 1011 College St, Toronto, 
Ont. M6H 1A8.

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata - $20, JA V-se - $20 ameri
kietiškų. Naujam skaitytojui-$15.00.

JA Valstybės
72-rasis Lietuvos vyčių sei

mas buvo surengtas rugpjūčio 
8-11 d.d. Yale universiteto patal
pose, New Havene, Conn. Ruošos 
darbais rūpinosi New Haveno 
50-ji Lietuvos vyčių kuopa. Sei
mas pradėtas koncelebracinė- 
mis Mišiomis, kurias su lietu
viais kunigais laikė vysk. P. Balta
kis, OFM. Pamoksle jis priminė 
Lietuvos krikštui sukaktuvinius 
1987 m. Ragino pasiruošti šiai 
didelei šventei. Iš centro val
dybos pareiškimų aiškėjo, kad 
Lietuvos vyčiai dabar turi 4 ap
skritis, 55 kuopas — 4.037 narius, 
kurių 29 yra paskelbti garbės 
nariais. Šiemet buvo įsteigtos 
dvi naujos kuopos Binghamtone 
ir Riverheade, Niujorko valsti
joje. Pirm. Loreta Stukienė va
dovavo svarstyboms “Nuspal
vink mane lietuviškai!” Pagrin
diniu kalbėtoju buvo žurnalo 
“Madison Avenue Magazine” 
red. John Chervokas, prabilęs 
lietuviškai, pakabinęs didelį 
plakatą, kuriame jo pavardės 
rašyba buvo iškraipyta 44 kar
tus. Esą lietuviai nėra graikai, 
jiems nesvarbios spalvos mėly
na ir balta. Lietuviams reikia 
trijų spalvų — geltonos, žalios 
ir raudonos. Salę puošė plaka
tas “Mūsų jaunimas— mūsų atei
tis”. Jam buvo skirtas Pauliaus 
Strolios vadovaujamos svarsty- 
bos "Ko jaunimas reikalauja?”. 
Penkiem jauniem vyčiam įteik
tos $3.300 stipendijos. Garbės 
vyčių medalius gavo vysk. P. 
Baltakis, OFM, ir Estelle Rogers. 
Naujon centro valdybon išrink
ti: dvasios vadas kun. dr. Anta
nas Jurgelaitis, OP, pirm. Frank 
Petrauskas, vicepirmininkai dr. 
Algirdas Budreckis, Marytė Le- 
pera ir Elsie Kosminsky, ižd. 
Teresa Trainis, iždo prižiūrė
tojai Frank Peterson ir Paulius 
Strolia, sekretorės Marija Ju
zėnas ir Elena Skudra. Koncer
tinę programą atliko klebono 
kun. Alberto Karalio vadovau
jamos Šv. Kazimiero parapi
jos choras ir tautinių šokių an
samblis “Vėtra”.

Argentina
Argentijos lietuvių centras 

liepos 21 d. paminėjo ateivių 
dieną, Dariaus ir Girėno skry
džio per Atlantą bei jų tragiš
kos mirties metines. Prof. Er
nestas Paršelis kalbėjo apie ne
priklausomą Lietuvą 1918-40 m. 
laikotarpyje — jos gyventojus, 
pramonę, prekybą, švietimą, 
1922 m. atliktą žemės ūkio re
formą. -Architektas A. Kamins
kas pateikė trumpą Stepono Da
riaus ir Stasio Girėno biogra
fiją, papasakojo apie jų pasi
ruošimus skrydžiui 1933 m. va
sarą. Trumpą meninę programą 
atliko pianistė A. Gaidimaus- 
kaitė.

Susivienijimas lietuvių Argen
tinoje liepos 14 d. paminėjo sa
vo veiklos 71-rių metų sukaktį. 
Vakaro programai vadovavo jau
nuoliai A. Mikučionytė ir Gal- 
buogis. SLA organizaciją svei
kino Lanus burmistro sekr. J. 
Vilas, ALOST vardu — J. Mičiū- 
das, Lietuvių centro — J. Puli- 
kas, Aušros Vartų parapijos — 
kun. A. Steigvilas, MIC, ir kitų 
institucijų vadovai. Tautinių 
šokių programą atliko SLA orga
nizacijos mažųjų ir didesniųjų 
vaikų ansambliai, vadovauja
mi O. Levanavičiaus. Šventę už
baigė vaišės ir SLA pirm. R. 
Stalioraičio padėkos žodis. Už 
mirusius SLA veikėjus, rėmė
jus ir narius Mišias Aušros Var
tų šventovėje liepos 9 d. atna
šavo kun. A. Steigvilas, MIC. 
Giedojo sustiprintas Šv. Cecili
jos choras, vadovaujamas A. Mi- 
kučionio. Po pamaldų mirusieji 
buvo prisiminti prie lietuviško 
kryžiaus parapijos sodelyje. 
Progai skirtą žodį tarė SLA pirm. 
R. Stalioraitis, vainiką padėjo 
jaunimas. Visi bendrai sugiedo
jo “Viešpaties angelas”.

Australija
Visuomenininko $500 premiją 

skiria Pasaulio lietuvių katali
kų bendrijos valdyba, laureatu 
pasirinkdama asmenį, labiau
siai pasitarnavusį lietuvybės 
ir kikrščionybės idealų puoselė
jimui bei skleidimui. Šiemeti
nei premijai buvo pasirinkta 
Australija, kur kandidatą turė
jo parinkti Australijos lietuvių 
katalikų federacijos valdyba. 
Jos vertintojų komisija laurea
tu šiai premijai pasiūlė Tasma
nijos universitete lektoriumi 
dirbantį Algimantą Taškūną, 
kuris taipgi yra baltiečių biu
letenio “Baltic News” redakto
rius. Pasaulio lietuvių katalikų 
bendrijos valdyba A. Taškūno 
kandidatūrą patvirtino ir jam 
paskyrė visuomenininko premi
ją. A. Taškūnas taipgi yra suor
ganizavęs ekumeninę krikščio
nių draugiją “Friends of the 
Prisoners”, kuri meldžiasi už 

sąžinės kalinius, jiems rašo laiš
kus. Ta draugija savo skyrius tu
ri visose Australijos valstijose, 
N. Zelandijoje, Britanijoje ir 
net Afrikoje. Lietuvos ir lietu
vių laisvės reikalus A. Taškū
nas dažnai kelia akademikų su
važiavimuose, lankydamasis lie
tuvių kolonijose, juos ragina 
remti Lietuvos laisvės kovą.

Filipinai
Kelionių reportažą "Mūsų pasto

gėje” paskelbė Australijos lie
tuvis Antanas Laukaitis, apsi
lankęs Filipinuose. Šią respub
liką sudaro daugiau kaip 7.000 
didesnių ir mažesnių salų. Mani
loje, gyvendamas australams pri
klausančiame “Kengūros” klube, 
A. Laukaitis netikėtai surado 
du lietuvius, kurie ten turi nak
tinius savo klubus. Vienas jų 
yra Aleksas Čepkauskas, anks
čiau gyvenęs Sydnėjuje, kur tu
rėjo taksių ir importo bendro
vę, vėliau — kelias krautuves. 
Daugiausia jis importuodavo iš 
Indijos odos ir kitus gaminius. 
A. Čepkauskas, žemaitis nuo 
Tauragės, Sydnėjuje yra palikęs 
namą, kuriame tegebyvena jo 
mama. Maniloje jis turi klubą 
“French Lips”. A. Čepkauskas A. 
Laukaitį nusivedė pas Joną Va- 
bolevičių, kuris taipgi turi nak
tinį klubą Maniloje. J. Vabole- 
vičius yra iš Virbalio, jo vokie
čių kilmės žmona tebegyvena 
Australijoje netoli Brisbanės. 
Jo dviejų aukštų klubas vadina
si "Black Stallion”. Alekso Čep- 
kausko klube programą atlieka 
16 šokėjų, o Jonas Vabolevičius 
samdo net 36-šias, kurios be per
traukos linksmina lankytojus. 
Abu lietuviai verslininkai lau
kia turistinio sezono. Turistų 
antplūdis Maniloje prasideda 
lapkričio mėnesį. Jiedu prisi
pažino, kad rūpestį jiems kelia 
nuolatinė politinė įtampa. Prie 
jos galima įprasti, bet būtų blo
gai, jei amerikiečiai būtų pri
versti uždaryti karines savo bazes.

Britanija
Mančesterio lietuvių klube 

rugpjūčio 31 d. įvyko trijų vie
tovių lietuvių susitikimas — 
Bradfordo, Boltono ir Mančes
terio. Jį surengė kaimyninio 
Boltonio lietuviai, kuriuos anks
čiau buvo pasikvietęs Bradfordo 
lietuvių “Vyčio” klubas. Šį kar
tą buvo susitarta susitikti Man
česterio lietuvių klube, kurin 
iš Bradfordo atvyko 39 tautie
čiai. Iš viso tą dieną klube su
sirinko apie 80 lietuvių. Jų tar
pe buvo ir iš Škotijos atvykęs 
muz. P. Dzidolikas. Vaišes vi
siems susitikimo dalyviams pa
ruošė šeimininkės iš Boltono — 
M. Vaineikienė, O. Eidukienė ir 
S. Keturakienė. Patiekalus pa
laimino kan. V. Kamaitis. Visus 
susirinkusius pasveikino klubo 
pirm. A. Podvoiskis. Po jo kal
bėjo DBLS Boltono skyriaus 
pirm. H. Vaineikis, organizavęs 
šį trijų vietovių lietuvių susi
tikimą. Atvykusius taipgi svei
kino Mančesterio ramovėnų 
pirm. K. Murauskas, kan. V. Ka
maitis, Bradfordo “Vyčio” klubo 
pirm. R. Vaičekauskaitė. Drau
gišku ryšio palaikymu džiaugė
si iš Škotijos atvykęs P. Dzido
likas.

A. a. Aniceta Laureckienė-Hu- 
dym, 76 metų amžiaus, liepos 17 
d. mirė savo gyvenvietėje neto
li Boltono. Velionė buvo Man
česterio lietuvių klubo narė. 
Palaidota liepos 20 d. Mostono 
kapinėse, kur ją palydėjo 17 tau
tiečių. Laidotuvių apeigas at
liko kan. V. Kamaitis kapinių 
koplyčioje.

Vokietija
“Labdaros” draugija išsiunti

nėjo tradicinį atsišaukimą, pra
dėdama 1985-86 mokslo metus. 
Praėjusieji metai buvo sėkmin
gi Vasario 16 gimnazijai, turė
jusiai 82 moksleivius, kurių 56 
buvo iš V. Vokietijos, 20 iš JAV, 
kiti — iš kitų tolimesnių šalių. 
Visi septyni abiturientai gerai 
išlaikė egzaminus ir gavo bran
dos atestatus. Torontietė Mary
tė Balaišytė atsiuntė laišką “Lab
darai”. Ji džiaugiasi, kad ją pri
ėmė aukšto lygio Toronto uni
versitetas, kur ji studijuos tarp
tautinę teisę. Iš Vasario.16 gim
nazijos gautas pranešimas, kad 
naujieji metai pradedami su 
maždaug 90 moksleivių. Tai yra 
rekordinis jų skaičius. “Lab
darai” taipgi rūpi ir Suvalkų 
trikampio lietuvių moksleivi
ja. Jai reikės drabužių, mokslo 
priemonių ir knygų siuntinių. 
“Labdara” stengsis neužmiršti ir 
kitų kraštų lietuvių jaunimo, 
reikąlirigo paramos, jeigu bus 
susilaukta aukų iš laisvojo pa
saulio tautiečių. Visiems rėmė
jams dėkoja ir naujos pagalbos 
laukia “Labdaros” draugijos val
dybos pirm. J. Glemža, Coven- 
train 33, 7260 Calw-Hirsau, W. 
Germany.
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Su mahometonais į Teheraną
Kiekvieno mahometono pareiga nors kartą gyvenime aplankyti Meką. 

Aplankęs ją gauna “Hadji” (hadzi) titulą, panašų į angių “Sir”, 
vokiečių “Von”, ir kuris vartojamas kreipiantis į tokį asmenį.

Lietuvių Bendruomenės veikla Amerikoje
Veikėjų suvažiavimas Detroite, kur nauju krašto valdybos pirmininku išrinktas inž. Algimantas Gečys

K. JANKŪNAS

JAV LB XI-tosios tarybos pir
mųjų sesijų rugsėjo 12-22 d. Det
roite pradėjo X-sios tarybos pre
zidiumo pirm. dr. Kazys Ambrozai- 
tis. JAV ir Lietuvos himnai buvo 
sugiedoti vadovaujant solistui ir 
šios tarybos nariui Jonui Vazne- 
liui. Ilgokų invokacijų, sukurtų 
pagal kasdieninės “Tėve mūsų” 
maldos žodžius, sukalbėjo tary
bos narys kun. Viktoras Dabušis.

Sesijų raštais sveikino vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, Vincen
tas Brizgys, Lietuvos diplomati
jos šefas ir atstovas JAV dr. Sta
sys Bačkis, atstovas prie Šv. Sos
to Stasys Lozoraitis, jn., gen. kon
sulas Niujorke Anicetas Simutis, 
garbės konsule Čikagoje Juzė 
Daužvardienė, garbės konsulas 
Los Angeles Vytautas Čekanaus
kas, VLIKo pirm. dr. Kazys Bo
belis, ALTos pirm. Bronius Blin- 
strubas, BALFO pirm. Marija Ru
dienė, Lietuvos vyčių pirm. Pet
rauskas ir “Draugo” red. kun. Pra
nas Garšva. Žodžiu sveikino sesi
jos globėjų vardu LB Mičigano 
apygardos pirm. Vytautas Kutkus.

Dr. Vileišis — garbės narys
Sesijai pirmininkavęs dr. Amb

razaitis pasveikino dalyvaujan
čius: PLB pirm. Vytautų Kamantų, 
BALFO direktorę ir generalinę 
sekretorę p. Jokūbaitienę ir tur
būt visų ankstyvesniųjų LB tary
bų narį dr. Petrų Vileišį. Pasta
rųjų už jo nuopelnus, ištikimybę 
LB idėjom, įdėtų darbų įpilieti- 
nant LB Amerikoje, rūpestį jos 
reikalais ir stambias pinigines 
aukas pirmininkaujantis pasiūlė 
išrinkti tarybos garbės nariu, kad 
jis galėtų dalyvauti visuose tary
bos suvažiavimuose ir savo patir
timi prisidėtų prie suvažiavimų 
darbų našumo. Susirinkusieji ta
rybos nariai šiam siūlymui entu
ziastingai pritarė, ir tokiu būdu 
dr. Petras Vileišis tapo pirmuo
ju JAV LB tarybos garbės nariu.

Komisijos
X-sios tarybos prezidiumas, 

šaukdamas šių sesijų, atsisakė 
įprastos sesijų darbų tvarkos — 
pasiskirstyti tarybos nariams į 
visų eilę komisijų specialiem už
daviniam nagrinėti ir nutarė vi
sus reikalus svarstyti bendruo
se posėdžiuose. Tam reikalui tu
rėjo būti sudaryta šios sudėties 
nutarimų komisija: kun. Viktoras 
Dabušis, Teresė Gečienė, Angelė 
Kamiene, Juozas Kojelis, Angelė 
Nelsienė, dr. Viktoras Stankus, 
Aleksandras Vakselis ir Robertas 
Vitas.

Ši tarybos sesija turėjo išsirink
ti savo veiklai derinti ir vadovauti 
tarybos prezidiumų, JAV LB vyk
domojo organo — krašto valdy
bos pirm-kų ir kitus organus, todėl 
prisireikė ir nominacijų komi
sijos. Į jų buvo išrinkti: Romual
das Bublys, dr. Petras Kisielius 
ir Juozas Polikaitis.

Mandatų komisijon buvo išrink
ti: Rėdą Ardytė, Linas Balsys, Ta
das Dabšys, Vytautas Petrulis ir 
Virgus Volertas.

Pranešimai
Veiklos pranešimus pradėjo 

prezidiumo pirm. dr. Kazys Amb
razaitis. Jis apžvelgė atliktus ta
rybos darbus, pasitaikiusias kliū
tis juos vykdant ir palinkėjo nau
jajai tarybai darniai vykdyti LB 
skirtus uždavinius.

PLB pirm. Vytautas Kamantas, 
pasveikinęs sesijų, supažindino 
su PLB valdybos suplanuotais 
darbais, jos sėkmėm ir nesėkmėm. 
Santykiai su VLIKu esu korektiški 
ir diplomatiški. Valdybos siektas 
tikslas — sušaukti anksčiau prakti
kuotų veiksnių konferencijų nebu
vo pasiektas, nors per eilę pasi
matymų jos reikalingumas buvo 
pabrėžiamas. Pasidžiaugė Helsin
kio susitarimų peržiūros konfe
rencijos Otavoje pasiektais rezul
tatais, artimais ryšiais su Batu- 
nu. Rengiama dokumentinė knyga 
apie nacinės okupacijos Lietuvo

je metus, kuriai paruošti Lietuvių 
fondas iki šiol yra paskyręs $6000. 
Prisidėta prie jaunimo vykdyto 
Taikos ir laisvės ryžto žygio Skan
dinavijoje, nors ir pasigęsta gau
sesnės informacijos jam ruošian
tis. Perspausdina ir platina oku
puotoje Lietuvoje pasirodančius 
pogrindžio leidinius. Atskiri val
dybos nariai lankė Australijos ir 
Pietų Amerikos lietuvius. Numato
ma surengti pasaulio lietuvių kul
tūros kongresų. Vasario 16 gimna
zijos reikalai yra pagerėję, nes pa
didėjo jos mokinių skaičius. Joje 
šiais metais yra net 93 mokiniai. 
Surengtas grožinės literatūros lie
tuvių jaunimui konkursas, anketos 
būdu renkamos žinios apie lietu
vius, talkinama PLJ šeštajam kon
gresui, kuris įvyks 1987 m. gruo
džio m. Australijoj. Kongreso sų- 
mata siekia per $250,000, kurių 
$30,000 teks surinkti JAV. Litua
nistikos katedrai ketvirta šimta
tūkstantinė Čikagos universitetui 
įteikta spalio mėn. Pasaulio lietu
vių dienos palikusios per $32,000 
pelno. PLB valdyba siekia, jei bus 
tuo reikalu susitarta, 1988 m. su
šaukti Pasaulio lietuvių seimų 
ir kartu surengti tautinių šokių 
šventę. Patikino, kad atsiradę kai 
kurie neaiškumai dėl Lituanisti
kos katedros priklausomybės bus 
pašalinti. Pasidžiaugė Broniaus 
Nainio sėkme, redaguojant ir to
bulinant “Pasaulio lietuvį”.

Darbų baigiantis krašto v-bos 
pirm. dr. Antanas Butkus savo 
pranešime paminėjo šiais metais 
turėtus du sritinius LB suvažia
vimus— Niujorke ir Čikagoje. Val
dybos darbai žymiai suintensyvėjo 
užgulus karštligiškai OSI veiklai, 
kuri paliečia ne tik jos apkaltin
tus asmenis, bet ir nuolat kartoja
mos Lietuvos okupacijos nepripa
žinimo politikos pažeidimus, Lie
tuvos istorijos klastojimų ir pa
stangas sukompromituoti Lietuvos 
laisvinimo darbuose dalyvaujan
čius asmenis. Valdyba artimai 
bendradarbiavo su ALTa, VLIKu 
ir visais OSI puolimus besisten
giančiais atremti sųjūdžiais.

Būsimi renginiai
Bendradarbiaujant su Kanados 

LB, sutarta ateityje dainų ir tau
tinių šokių šventes rengti kas ket- 
veri metai. Tokiu būdu VII-ji dai
nų šventė įvyktų 1986 m., o VIII-ji 
tautinių šokių šventė — 1988 m. 
Tarp šitų švenčių pasiliktų dveji 
laisvi metai, kad LB apylinkės ga
lėtų atsigauti nuo nuolatinio au
kų rinkimo. įvyko keli pasitarimai 
su muzikais, chorų vadovais, kurie 
dažnai eina ir vargonininkų parei
gas, muzikų organizacijos veiklai 
sukatyvinti.

(vairių tarybų veikla
JAV LB valdyba suorganizavo 

socialinių reikalų tarybų, kurios 
skyrius Klivlande gavęs federaci
nės valdžios paramų, pastatydino 
Lietuvių sodybos 82 butų namų. 
Ypač didelės energijos ir darbš
tumo parodė šios tarybos pirmi
ninkė Danguolė Valentinaitė Či
kagoje.

Ingridos Bublienės vadovauja
ma kultūros taryba suorganizavo 
4 premijų šventes, kurių pasku
tiniojoj buvo įteiktos 4 kūrėjų 
premijos. LF šiom premijom pa
skyrė $4000, LB — $3000, pati tary
ba sutelkė $2000.

Labai efektyvių veiklų parodė 
religinių reikalų tarybos pirm, 
kun. Kazimieras Pugevičius, už
mezgęs ryšius su Amerikos kata
likų vadovaujančiom instituci
jom, tarpkonfesiniu komitetu (In- 
ter-Faith Task Force), ginančiu 
tikinčiųjų teises Sov. Sąjungoje. 
Taryba rūpinasi okupuotoj Lietu
voj suimtų kunigų išlaisvinimu, 
lietuvių kunigų parūpinimu mūsų 
parapijom Amerikoj, talkino šv. 
Kazimiero sukakties komitete ir 
talkina Lietuvos krikšto sukak
ties minėjimo komitetui.

Jono Kavaliūno vadovaujama 
švietimo taryba galėjo pradžiu
ginti mokinių lituanistinėse mo
kyklose mažėjimo proceso sustab

dymu, neakivaizdinės mokyklos 
įsteigimu. Iškilo lietuvių k. ne
mokančių mokinių mokymo rūpes
tis, nes jų skaičius nuolat auga. 
Jiem išleistas puikus vadovėlis. 
Taryba rūpinasi ir mokslo prie
monėm, ir mokytojų bei jaunimo 
studijų savaitėm.

Jono Urbono vadovaujama vi
suomeninių reikalų taryba uo
liai grūmėsi su padidėjusiais už
daviniais, ypač dėl suintensyvė- 
jusios OSI veiklos.

Jaunimo reikalai
Prislėgtų tarybos narių nuotai

kų dėl nesugebėjimo sudaryti PL- 
JS Amerikoje valdybų pataisė 
PLJS pirm-ko Gintaro Grušo ener
gingas ir konkretus žodis, paža
dėjęs šį reikalų pataisyti. Sąjun- 
gos rūpesčiu paruošta lietuvių ir 
anglų k. važiuojantiem į Lietuvų 
patarimų sųlanka. Sųjunga dalyva
vo Taikos ir laisvės žygyje, leidžia 
PLJS žiniaraštį, palaiko santy
kius su kitų kraštų lietuvių jau
nimu, ruošiasi PLJ kongresui Aus
tralijoj. S-gų pradžiugino okupuo
toje Lietuvoje suroganizavimas 
Lietuvos jaunimo sųjungos ir nau
jo pogrindžio leidinio “Juventus 
academica” pasirodymas.

’„iiiRinkimai
Išklausius pranešimų ir juos 

kiek padiskutavus, buvo prieita 
prie krašto v-bos pirm-ko, tary
bos prezidiumo, garbės teismo ir 
kontrolės komisijos rinkimų. Rin
kimai parodė, kad LB tebėra labai 
gyvastinga, nes tikrai sunkaus ir 
atsakingo darbo, aukojimosi, as
meninių reikalų dažno atsižadėji
mo reikalaujančiom pareigom 
kandidatų netrūksta. Į krašto val
dybos pirmininkus kandidatavo 
net trys asmenys — Algimantas Ge
čys, dr. Tomas Remeikis ir Jonas 
Urbonas. Išklausius jų trumpokų 
pasisakymų ir atsakius į jiem pa
teiktus klausimus, balsavimo re
zultatai buvo tokie: A. Gečys su
rinko 28 balsus, T. Remeikis — 16 
ir J. Urbonas — 7. Balsavimo re
zultatai buvo sutikti su derama 
rimtim, nes pagal vieno tarybos 
nario pasakymų nei laimėtojo, 
nei pralaimėtojo nebuvo.

Į garbės teismų išrinkti: Romual
das Bublys, Vladas Čyvas, dr. Ed
mundas Lenkauskas, Algimantas 
Širvaitis ir Kazys Žiedonis, o į 
kontrolės komisijų — Kazys Lau
kaitis, Rasa Šoliūnaitė-Paskoči- 
mienė ir dr. Antanas Razma.

J tarybos prezidiumų išrinkti: 
Zina Dresliūtė, Alfonsas Dzikas, 
Vaiva Vėbraitė-Gustienė, dr. Da
lia Kavaliūnaitė ir Algis Rugie
nius, kurį kiek vėliau prezidiu
mo nariai išsirinko savo pirmi
ninku.

Sesijos metu Zina Dresliūtė per
skaitė Igno Budrio paruoštų pla
nų LB praplėsti, įtraukiant į jų 
lietuviškai nekalbančius. Planas 
buvo labai konkretus, nors ir rei- 
kalaujųs didelio bei rūpestingo 
darbo LB apylinkėse.

Sesijai baigiantis buvo priimta 
visa eilė nutarimų ir pageidavi
mų, kurių galutinis apipavidali
nimas paliktas tarybos prezidiu
mui.

Bendros šeštadienio vakarienės 
metu Antanas Mažeika ir Alg. Ge
čys padarė pranešimus apie atkir
čio OSI veiksmam organizavimų. 
Tadas Dabšys parodė skaidrių iš 
Taikos bei laisvės žygio.

Sekmadienio Mišias atnašavo 
kun. Viktoras Dabušis. Jis ir pras
mingų pamokslų pasakė bei pa
skaitė iš Sibiro lietuvaičių mal
daknygės parinktas maldas. Mišių 
skaitymus atliko Vakarų apygar
dos pirm-kė Angelė Nelsienė.

Kaip ir visuose suvažiavimuose 
įvairiais klausimais buvo ir nuo
monių skirtumų bei nusiskundi
mų, tačiau visa tai buvo pareikš
ta nuosaikiai ir be užgauliojimų. 
Sesijos darbai vyko labai sklan
džiai, tačiau, kaip ir akstyvesnė- 
se sesijose, teko visur skubėti, 
kad būtų spėta darbotvarkėj nu
matytus klausimus aptarti.

K. ASTRAVAS

Esu BOAC lėktuve pakeliui 
į Teheraną. Grįžtu jin po tar
nybinės dviejų savaičių kelio
nės į Paryžių, Houstoną, Dal
ias ir Los Angeles. Buvau su
stojęs keliom dienom Toronte. 
Gurkšnodamas šampaną, ste
biu man pažįstamas ant žemės 
rutulio vietas. Pakilę Londo
ne, praskridom Šveicariją, 
Istambulą, Dardanelius. Ma
čiau net kelią, kuriuo kadai
se važiuodamas džypu patekau 
į Europą — Galipoli kovų lau
kus. Toliau stebėjau Korfu 
salą prie Graikijos, kur Ilia
dos laikais gyvenusi burtinin
kė pavertė Odisėjo jūrininkus 
už jų įžūlumą į kiaules. Atpa
žįstu net kelią, vedantį į aukš
čiausią Korfu salos kalną, kur 
esu užvažiavęs savo džypu ap
lankyti ten esančio seno vie
nuolyno ir pažvelgti į Albani
ją-

Į Damaską
Temstant artėjame prie Da

masko. Tai šv. Pauliaus apašta
lo miestas. Stebiuosiu jo veik
los gabumais, didele išmintimi 
ir energija. Aš dažnai skaitau 
jo laiškus. Šį kartą, nors trum
pai, būsiu jo mieste.

Begurkšnojant šampaną 
BOAC kapitonas praneša, kad 
Damasko orauostyje įlips apie 
150 maldininkų, vykstančių iš 
Mekos į Teheraną. Jis perspė
jo visus laikytis kartu — užim
ti visas vietas priekyje, kad 
nereikėtų maišytis su maldi
ninkais. Kaip jis sakė, tai bu
vo labai keisti žmonės savo 
netolerancija, elgesiu ir hi
giena. Jie visi priklauso šiitų 
sektai, kuriai vadovauja aja- 
tola Chomeini. Ji netoleruoja 
kitų mahometonų grupių. Jie 
tiki, kad arkangelas Gabrie
lius padarė didelę klaidą — 
blogai suprato Alacho norą 
padaryti Ali vyriausiu prana
šu. Vietoje Ali jis padarė Ma- 
chometą vyriausiu pranašu. 
Norėdami šią klaidą atitaisy
ti, šiitų sektos nariai per 12 
šimtmečių yra pralieję daug 
kraujo visokios rūšies karuo
se. Jų sostinė yra Ghom mies
te, apie 80 mylių nuo Tehera
no. Mane ten 1972 m. besilan
kantį ir fotografuojantį me
četę fanatikai bandė užmušti 
— šoko rinkti kumščio didumo 
akmenis. Aš greitai supratau 
kam jie skiriami ir savo džy
pu pabėgau, palydėtas akme-’ 
nų krušos.

“Schlechte Stadt Ghom”, pa
galvojau; panašiai kaip Hit
leris ir Adomas Mickevičius 
apie lietuviams gerai žinomą 
Vokietijos miestą Liubeką. 
Adolfas per savo propagan
dinę kelionę gavo ten pylos, 
o Adomas Mickevičius, klai
džiodamas apie Liubeko mies

Kanados darbų planas
Kanadiečiams reikia daugiau darbų. 
Dėl to Kanados vyriausybė, bendradar
biaudama su provincijomis, teritori
jomis ir privačiu sektoriumi, pradėjo 
naują, plačios apimties Kanados dar
bų planą.

Šis planas yra pagrindinio pobū
džio pakeitimas svarbiausiame inves
tavime, būtent Kanados gyventojuose. 
Minėto plano paskatos ragina darbda
vius [vesti naujus darbus, sudaryti pro
gramas, vedančias į specializuotus ir
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pastovius darbus. Šis planas padeda 
žmonėms, kurie neteko darbo savo 
darbovietėse dėl technologinių pakei
timų, jauniem žmonėm, jieškantiem 
pirmojo darbo, moterim, grįžtančiom į 
darbą, ir asmenim, ilgai negaunantiem 
darbo.

Asmenys, kurie turi sunkumų rasti 
tinkamą darbą, minėtame plane ras 
programas, padedančias jiem įsigyti 
specialybes, palengvinančias jų įdar
binimą dabar ir ateityje.

Canada
Kanados darbų planas

Norintieji gauti daugiau informacijų apie tas programas, prašomi atsiųsti šią atkarpą: 
(rašyti aiškiai spausdintam raidėm)

Name ....................................................................................................................................
i Address: ..............................................................................................................................

Street Town
......................................... ...................................................................................

Province Postal Code

Siųsti: Employment & Immigration Canada 
Alta Vista Terminal
P. O. Box 9761 
Ottawa, Ontario 
K1G4E6

to vartus užgesus šviesom, ne
teko savo auksinio laikrodžio.

Triukšmingi maldininkai
Maldininkai grūdosi į lėk

tuvą neįtikėtinu miklumu. Vi
si dėvėjo juodus turbanus ir 
kupranugario vilnos apsiaus
tus. Matėsi ir moterų. Tai bu
vo naujos jų žmonos. Vieni 
stumdydamiesi ėjo lėktuvo ta
kais į savo vietas, kiti su šiais 
lenktyniaudami lipo per tuš
čias sėdynes, bet visi rėkė, šau
kė visokiais balsais, kaip Ku
veito orauostyje. Visi jie buvo 
išvykę iš Teherano kaip eili
niai mahometonai, o dabar 
grįžta iš Mekos kaip Hadji. Ša
lia manęs į abi tuščias vietas 
atsisėdo pagyvenęs mula su 
nauja savo žmona, 16 metų ira
niete. Jos veidas buvo uždeng
tas chadoru ir per akių skyles 
ji smalsiai stebėjo mane.

Tarnautojui pranešus, kad 
lėktuvas tuoj pakils, niekas 
jo neklausė ir nesėdo į vietas. 
Vieni tarp savęs sustoję ginči
josi, kiti, mulai vadovaujant 
traukė giesmę iš Korano. Tru
ko bene visą valandą, kol lėk
tuvo tarnautojai juos susodino 
ir privertė prisirišti diržais, 
kad lėktuvas galėtų pakilti. Pa
galiau, pakilus lėktuvui, ga
vom vakarienę.

Mulos žmona atsargiai pakė
lus chadorą, kad aš nepamaty
čiau jos veido, skubiai valgė 
avieną.

Pjaustė diržus
Pasirodžius Teherano švie

som, lėktuvo kapitonas papra
šė vėl visus užimti vietas ir 
prisirišti diržais. Niekas jo 
prašymo neklausė. Tada subė
gę visi tarnautojai pradėjo 
beveik jėga juos sodinti ir pri
rišti diržais. Leidžiantis ir ke
leiviams judant sunku yra iš
laikyti lėktuvo pusiausvyrą, 
ypač kai ratai pasiekia žemę. 
Nesusodinus maldininkų lai
ku, lėktuvas turėjo daryti ant
rą ratą apie Teheraną. Kelias 
minutes prieš lėktuvui palie
čiant žemę, maldininkų minia 
sujudo. Atsegę diržus griebė 
savo maišus ir bėgo durų link. 
Lėktuvas smarkiai siūbavo. Pa
siekęs žemę, smarkiai susvy
ravo, pašoko į orą, bet laimin
gai išlygyno balansą ir smar
kiai riedėjo taku. Kapitonui, 
matyt, tyčia staiga palietus 
stabdžius, visi krito ant žemės 
baisiai rėkdami. Atidarius du
ris, visi kaip iš “peklos” ver
žėsi lauk. Kai kurie nemokėjo 
atsegti diržų, beviltiškai blaš
kėsi ir šaukėsi pagalbos. Lėk
tuvo tarnautojai, kad minia ne- 
sumindytų, — pasislėpė. Prie
ky stovėjęs mula išsitraukė 
kinžalą (peilį) ir priėjęs prie 
kiekvieno besiblaškančio nu
pjovė diržus. Aš visa tai matęs 
išėjau iš lėktuvo paskutinis ir, 
pasišaukęs taksį, skubiai vykau 
į savo butą.
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Kanados lietuvių fondo milijoninio vajaus organizatoriai. Iš kairės: inž. 
II. Lapas, K. Lukošius, II. Stepaitis, dr. A. Pacevičius, L. Girinis-Norvaiša, 
inž. E. Čuplinskas Nuotr. S. Varankos

Sutelkime milijoną dolerių!
Kanados lietuvių fondas 

yra vienas iš kertinių akmenų 
Kanados lietuvių gyvenime. 
Fondo parama lietuvybės išlai
kymui, kultūriniams viene
tams, šeštadieninėms mokyk
loms ir pagrindinėms lietu
viškoms organizacijoms virši
ja $300,000.00. Per paskutinius 
kelerius metus kasmetinė pa
rama pasiekė $70,000.00. Kana
dos lietuviai jau sukaupė ne
toli $700,000.00 kapitalo, ku
ris yra skirtas būsimai atsi
statančiai nepriklausomai 
Lietuvai.

Lietuviškų organizacijų ir 
kultūrinių vienetų gaunama 
parama padvigubėtų, jei Fon
do kapitalas padvigubėtų, nes 
visos už Fondo kapitalų gau
namos palūkanos yra panaudo
jamos tokiom organizacijom ir 
vienetam remti. Atėjo laikas 
Fondui pasiekti $1,000,000.00 
kapitalo. Į šį plataus masto

Ji išk&liovo amžinybėn...
A. a. teisininkė Konstancija Dutienė

Po ilgesnės ligos Toronto Šv. 
Juozapo ligoninėje 1985 m. lie
pos 11 d. velionės kelionė šiame 
pasaulyje baigėsi. . .

Liūdesys apgaubė seserį Ele
ną Jokšienę, jos šeimą ir artimus 
bičiulius bei “Dainos” nares.

Velionė gimė 1905. III. 27 Kurk
lių dvare, Utenos aps. Gimnaziją 
baigė Rusijoje. Grįžusi su tėvais 
iš Rusijos, gyveno Kaune. Vytauto 
D. universiteto teisių fakultetą 
baigė 1929 m. Visą laiką dirbo 
apygardos teismo prokuratūroje. 
Buvo labai aktyvi. Kalbėjo lais
vai šešiomis kalbomis. Dalyvavo 
visuomeniniame gyvenime. Buvo 
Vlado Pūtvio I moterų būrio va
de. Lietuvą užėmus rusams, pasi
traukė Vokietijon. Gyveno Wies- 
badene, vėliau Hanau. Iš ten iš
važiavo Kanados Montrealin, vė
liau persikėlė Torontan. Čia dir
bo Toronto General ligoninėje 
gailestingąja seserimi.

Toronte veikė Lietuvių moterų 
šalpos grupėjeZ“Daina”, šaulių 
Vlado Pūtvio kuopoje, kur buvo 
garbės teismo pareigūnė, SLA 236 
kp., Lietuvių namų moterų būrely
je.

Velionė mylėjo savo gimtąjį 
kraštą sielojosi dėl jo likimo. Liū- 

vajų turi aktyviai įsijungti 
visų lietuviškų organizacijų 
ir vienetų nariai.

Kanados lietuvių fondas pri
klauso visiems Kanados lietu
viams. Kiekvienas, paaukojęs 
$100.00 ar daugiau, tampa pil
nateisiu KLF nariu su pilna 
balsavimo teise. Aukos KL fon
dui yra atleidžiamos nuo paja
mų mokesčių. Sutelkdami dau
giau narių, ne tik padidinsite 
Fondo kapitalą, bet taip pat 
stiprinsite Fondą, plėsdami jo 
narių skaičių ir idėją lietu
viškoje išeivijoje.

Visi Kanados lietuvių fondo 
reikalai, įskaitant adminis
traciją, organizaciją, lėšų tel
kimą, yra tiesiogiai ir kiekvie
no Kanados lietuvio reikalai. 
Remdami Fondą, tiesiogiai pa- 
remsite ir savo organizaciją. 
Kapitalas — Lietuvai, palūka
nos — lietuvybės išlaikymui 
Kanadoje! KLF

A. a. KONSTANCIJA BUTIENĖ

dėdavo dėl ten likusių brolio ir 
sesers. Kiek galėdama jiems padė
jo.

Čia norima prisiminti velionę 
kaip “Dainos” narę. TL moterų šal-
pos grupėn “Daina" velionė įstojo 
1961 m. sausio 8 d. Tame susirin
kime ji buvo išrinkta “D” pirminin
ke ir be pertraukos pirmininkavo 
20 metų!

Sakoma, kad žmogus, pasiryžęs 
organizacinei veiklai, ypač šalpo
je, atsisako didele dalimi savęs. 
Tokia buvo ir velionė Konstanci
ja, ypač per I dešimtmetį. Tuo lai
kotarpiu “Daina" buvo pasiryžusi 
remti Vokietijoje likusius lietu
vius senelius ir silpnos sveika
tos šeimas. Metams reikėjo sutelk
ti per 1,000 dol. Parengimams ir 
loterijoms pritrūkdavo savaitga
lių ir salių. Tuomet buvo sutarta 
kreiptis į tautiečius su aukų la
pais dažniausiai prie lietuviškų 
šventovių. Aplamai organizacinė
je veikloje būna daug įvairių rei
kalų, sėkmių ir nesėkmių. Bet ve
lionės nuolaidžiam ir pasišventu
siam būdui viskas lenkėsi. Ji nie
kad nesiskundė.

Velionė buvo pašarvota Toron
te. Prie jos karsto vakarais budė
jo šauliai ir šaulės. Atsisveikini
mo vakare kalbėjo: V. Bačėnas — 
šaulių vardu, L. Pocienė — “Dai
nos” grupės, A. Jankaitienė — Lie
tuvių namų moterų būrelio, J. 
Dambaras — SLA 236 kuopos. Ry
tojaus dieną karstas su ilgoka pa
lyda buvo nuvežtas Prisikėlimo 
šventovėn, kur vargonų gaudimas 
lydėjo solistės L. Marcinkutės 
balsingas giesmes. Kun. Alf. 
Griauslys giliu pamokslu ir užuo
jauta artimiesiems užbaigė oficia
lią dalį Toronte. Karstas buvo iš
lydėtas Detroitan, kur sesers E. 
Jokšienės ir jos šeimos velionė 
buvo pakartotinai pagerbta ir pa
laidota.

Tebūnie jai lengva svetingoji 
Amerikos žemelė!

“Dainos” vardu —
Marija F. Yokubynienė
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Jaunų šeimų stovykloje -108 asmenys
Sportas Europoje

Jau treti metai iš eilės, Ka
nadoje, Ontario provincijos 
vidurinėje dalyje, prie gražaus 
Georgian įlankos ežero, Pran
ciškonų stovyklavietėje yra 
rengiama speciali stovykla šei
moms, turinčioms mažus vai
kučius. Dėl to ji ir pavadinta 
jauny šeimy stovykla. Stovyk
lą organizuoja Toronto Prisi
kėlimo parapijos jauny šeimų 
kas metai sudaromas specia
lus stovyklos komitetas.

Šių mėty stovyklą organi
zavo: Žibutė Vaičiūnienė, Ni
jolė Simonavičienė ir Gabija 
Petrauskienė — visos iš To
ronto. Stovyklos metu darbe
liams vadovavo Žibutė Vaičiū
nienė, dainavimui — Nijolė 
Benotienė, pasakų valandėlei
— Jūratė Stirbienė iš Filadel
fijos, sportui bei žaidimams
— Ilona Smalenskienė iš To
ronto, vakarinėm programom
— Ingrida ir Kęstutis Civins- 
kai iš Klivlando. Stovyklos 
komendantais buvo: Vaidotas 
Vaičiūnas ir Algis Simonavi- 
čius iš Toronto, ūkvedžio pa
reigas treti metai iš eilės at
liko Alfonsas Juozapavičius iš 
Toronto, administraciniais 
reikalais rūpinosi Gabija Pet
rauskienė. Vyriausia virėja, 
paruošusi tikrai puiku maistą 
buvo Angelė Ambrozaitienė iš 
Newmarket, Ont. Jos pagalbi
ninkės — J. Greičiūnienė iš 
Newmarket ir Laima Underie- 
nė iš Toronto.

Jauny šeimy stovykla Wasa- 
goje susideda iš organizuotos 
programos dalių, pritaikytų 
vaikučiams, ir neorganizuoto 
bendravimo suaugusiems, kad 
šeimoms būtų proga paatosto
gauti bei kartu įsijungti į įvai
rius užsiėmimus. Viskas — lie
tuvių kalba. Rytais būdavo 
vaikučiams (pagal amžiaus 
grupes) darbeliai, dainavimas 
ir pasakų valandėlė. Tėvams, 
kurie vaikučių nelydi į užsi
ėmimus, laisvas laikas. Po pie
tų — maudymasis prie plataus, 
smėlėto ir negilaus Georgian 
ežero (8 minutės pėsčiom nuo 
stovyklavietės). Po maudymo
si, kas nori grįžta stovyklavie- 
tėn suaugusių krepšiniui arba 
tinkliniui.ir vaikų sportui bei 
žaidimams, kiti pasilieka prie 
ežero iki vakarienės.

Vakarais būdavo proga šei
moms įsijungti į programas. 
Šeštadienį Julius ir Danutė 
Stankai iš Klivlando vadova
vo žaidimų vakarui, kuriame 
vaikučiai turėjo progą išban
dyti savo sugebėjimus — už
mesti lankelį ant kuoliuko, 
pataikant į taikinį ir panašiai. 
Sekmadienį — dainų laužas. 
Dainas vaidino šeimos. Pir
madienį — pasakų laužas, ku

Jaunų šeimų stovykloje Ontario Wasagoje praėjusia vasara SAULIUS ir 
LYDIJA DRAGŪNAI su aitvaru, paruoštu lenktynėm. Apačioje - RUKŠĖ
NAI iš Klivlando ir RAZGAIČIAI iš Niujorko Ntr. G. Petrauskienės

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti VAZNELIŲ

&ifts International Jnc.
A .<S

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

rias vaidino šeimos įjungian
čios visus šeimos narius net 
ir tuos, nepasiekusius viene- 
rių metų amžiaus. Antradienį
— atgaivos vakaras: Vaidotas 
Vaičiūnas, Ramūnas Underys, 
Laima Dambrauskaitė ir Pau
lius Vytas iš Toronto atliko 
pilną koncertinę programą, 
susidedančią iš Ramūno Unde- 
rio sukurtų dainų ir naujau
sių dainų iš Lietuvos. Trečia
dienio vakarą, po ekskursijų, 
įvyko jieškojimas — suporuo
tos šeimos po visą stovyklavie
tę jieškojo paslėptų raštelių, 
nurodančių kur toliau eiti, ko 
toliau jieškoti. Vadovavo Ry- 
gelių šeima iš Boltono, Ont. 
Ketvirtadienį įvyko speciali 
Vidos ir Ramūno Švarcų iš 
Klivlando programa — “televi
zijos” stiliaus žaidimas, ku
riame suporuotos mamos su 
dukrytėm, mamos su sūnumis, 
tėčiai su dukrytėm, vyrai su 
žmonom varžybų būdu stengė
si atspėti kokį atsakymą duos 
antroji poros pusė ir tuo būdu 
surinkti daugiausia taškų. įdo
mu pastebėti, kad vyrų — žmo
nų kategorijoje daugiausiai 
taškų surinko naujausiai vedu
sių pora, o mažiausiai taškų — 
seniausiai vedusių pora!

Paskutinis stovyklos vakaras
— penktadienis buvo praleis
tas prie laužo, prie kurio vy
ko įvairiausių pasirodymų, 
įskaitant stovykloje sudarytą 
vyrų “oktetą”, kuris padainavo 
juokingą, specialiai moterims 
taikytą dainą įvairiais balsais, 
bei magikų pasirodymas vaiku
čiams. Taip pat mažieji turėjo 
progos padeginti prie ugnies 
minkštukus ant ilgų pagalių ir 
tįstantį cukrų valgyti.

Paskutinę stovykos dieną 
vaikučiai gavo atminimui sa
vo gipse padarytą kojos ar ran
kos atspaudą bei sagtį su sa
vo fotografija.

Stovykloje šeimos gyveno 
atskiruose nameliuose arba 
kambariuose. Dalyvavo 26 šei
mos ištisą savaitę ir 3 — ilgą
jį savaitgalį. Iš viso buvo 52 
vaikai: 12 vaikų iki 1 m. am
žiaus, 34 vaikai iki 5 m. ir 6 vai
kai 5-12 m. amžiaus. Taip pat 
buvo 56 suaugę asmenis. Sto
vykla maitino ir apgyvendino 
iš viso 108 asmenis iš 11 mies
tų: Toronto, Klivlando, New- 
marketo, Niujorko, Bostono, 
Čikagos, Oakvillės, Hamilto
no, Boltono, Montrealio, Fila
delfijos.

Sekančių metų stovyklai da
tos jau parinktos: rugpjūčio 
2-9. Informacijas teikia Gabi
ja Petrauskienė, c/o Resurrec
tion Parish, 1011 College St., 
Toronto Ont., Canada M6H 1A8.

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

Hamiltono lietuvių teatras "Aukuras", minintis š. m. spalio 27 d. savo 35-rių veiklos metų sukaktį. Nuotraukoje 
— aktoriai, suvaidinę P. Vaičiūno veikalų "Tėviškės pastogėje". Iš kairės sėdi: Alb. Stasevičius, režisierė E. Dati- 
guvietytė-Kudabienė, K. Bungarda; stovi — K. Kalvaitis, E. Labuckas, O. Stanevičiūtė, A. Lukošius. M. Kalvaitie- 
nė, L Kudabaitė, administratorius K. Mikšys, kuris kartais reiškiasi ir kaip aktorius

Kanados 'Aukurui' - 35 metai
Hamiltono lietuvių teatras 1985 m spalio 27 d. minės savo veiklos 35 metų sukaktį. 

Pokalbis su režisiere E. Dauguvietyte

KAZYS MILERIS

Šis teatrinis vienetas buvo 
įsteigtas 1950 m. buvusios Kau
no Jaunimo teatro aktorės E. 
Daugu vietytės-Kudabienės. 
Per tiek metų jis jau turi ilgą 
veiklos istoriją, savo tradici
jas ir jau kelias savo aktorių 
kartas. Užuomazga prasidėjo 
su paprasčiausiu sportininkų 
susirinkime paskelbtu prane
šimu, kad scenos mėgėjai gali 
registruotis. Į tą pranešimą 
tada atsiliepė keliolika sce
nos mėgėjų. Toji entuziastų 
grupė greitai augo ir stiprė
jo. Jie į sceną išėjo su tokiais 
veikalais, kaip Krėvės “Min
daugo mirtis”, Putino “Valdo
vo sūnūs”, J. Griniaus “Gulbės 
giesmė”, Geisingerio “Pirma
sis skambutis” ir kt. Su gast
rolėmis šis teatras yra apva- 
žinėjęs turbūt visus dides
nius Kanados ir Amerikos lie
tuvių centrus. “Aukuras” ir jo 
aktoriai yra gavę daugybę žy
menų ir premijų lietuvių teat
rų ir tautybių festivaliuose.

Norėdamas sužinoti daugiau 
apie šio teatro sukaktį, nuvy
kau pas “Aukuro” rež. E. Dau
gu vietytę-Kudabienę.

— Visada yra įdomu su Jumis 
kalbėti apie lietuvių teatrą, 
bet šį sykį noriu pasiteirauti 
apie “Aukuro” sukaktį. Kaip 
žadate ją paminėti?

— Su K. Inčiūros “Eglė, žal
čių karaliene” pradėjome 
ruoštis 35-mečiui, bet, deja, 
dėl vasaros nebespėjome. Tad 
nutarėm premjerą atidėti kovo 
mėnesiui. Dėl to “Aukuro” su
kaktį teks paminėti kukliau. 
Spalio 27 d., 4 v.p.p., Westdale 
auditorijoj pasirodysime su 
keliom veikalų ištraukom ir 
vieno veiksmo A. Škėmos pje
sės “Vieną vakarą” vaidinimu. 
Į mūsų sukaktuvinį vakarą iš 
Toronto atvyks muz. D. Viskon- 
tienės vadovaujamas čia dar 
nekoncertavęs “Volungės” 
choras. Šis puikus vienetas 
paįvairins scenos žodį daino
mis. Po to Jaunimo centro sa
lėje svečiams turėsime vaka
rienę.

— Kokias savo sukaktis iš
kilmingiau jau esate paminė
ję?

— Kas penkeri metai minė- 
davom “Aukuro" gyvavimą. Su
kakčių ruošimas visada parei
kalauja daug darbo, rūpesčių 
ir išlaidų. Bet tai yra mūsų 
darbo pastiprinimas. Galiu 
pasidžiaugti, kad ir man bu
vo teiktas dėmesys, kai minė
jau savo 50 gimtadienį. Šau
liai už pasidarbavimą tauti
niams reikalams apdovanojo 
mane šaulių ordinu; 1981 m. 
Kanados Lietuvių Bendruo
menės kultūros komisija, pir
mininkaujama J. Danio, pa
skyrė man kultūrininkės-vi- 
suomenininkės premiją. Me
luočiau, jei sakyčiau, kad man 
tai nesvarbu. Tai buvo man 
stipri dvasinė parama. Teat
ro sukaktys priklauso visiems 
aukuriečiams — ir tiems, ku
rie pradėjo, ir tiems, kurie 
tęsė, ir tiems, kurie užbaigs.

— “Aukuras" yra suvaidinęs 
jau per 40 veikalą. Kokie yra 
didžiausi “Aukuro”laimėjimai 
ir ką daugiausiai vertinate?

— Kiekvienas naujas pasta
tymas man yra brangus. Juos 
statant visada atsiranda ne-

ELENA DAUGUVIETYTĖ-KUDA- 
BIENĖ, prieš 35-rius metus Hamil
tone įsteigusi lietuvių teatrų “Au
kuras”, š. m. spalio 27 d. minintį 
veiklos sukaktį

pramatytų sunkumų, ir yra ne
žinomas jų pasisekimas. Tech
niškai sunkiausias darbas bu
vo su “Mindaugo mirtimi” ir 
“Gulbės giesme”, nes reikėjo 
daug aktorių, daug įvairių dra
bužių, daug dekoracijų ir pi
nigų. “Gulbės giesmė” buvo 
suvaidinta 12 kartų. Žiūrovų 
ir spaudos buvo labai gerai 
įvertinta, o su “Mindaugo mir
timi” išėjo priešingai. Net 18 
kartų suvaidinom V. Alanto ko
mediją “Šiapus uždangos”. 
Publika labai šiltai priėmė 
“Ponios Dulskienės moralė”, 
“Tėviškės pastogėje”, “Bum
bulis ir Dundulis” ir kt. Čika
gos festivaliuose už “Šiapus 
uždangos” ir “Antroji Salomė
ja painiavose” gavome “iški
liausio teatro” žymenį. Taip 
pat gavo žymenis ir mūsų akto
riai — M. Kalvaitienė, A. Sta
sevičius, A. Ulbinas, K. Bun
garda ir kt. Negaliu nepaminė
ti mūsų pirmojo veikalo — K. 
Inčiūros “Dr. Vincas Kudirka”. 
Jis padėjo “Aukurui” pamatus.

— Esate turėję net 175 išvy
kas. Ar dar yra vietovių, kur 
nesate buvę ir kur dar su “Au
kuru” norėtumėt nuvykti?

— Kur tik kvietė, ten ir va
žiavome. Teatro kelionės yra 
vargingas dalykas. Su gastro
lėm aktoriai tikrai aukoja sa
vo jėgas ir laiką. Bet yra vie
tovių, kurias aplankėme net 
10-12 kartų. Savo laiku buvo
me pakviesti ir į D. Britaniją, 
bet tam neturėjome pakanka
mai lėšų. Buvome nuvykę net į 
Kanados vakarus. Kalifornijo
je dar neteko būti.

— Bijau liūdną pranašys
čių, bet vis vien paklausiu, ko
kia yra ateitis “Aukuro” ir ap
lamai lietuvių teatrų išeivijoj?

— Tai yra ne pranašystė, bet 
liūdnas faktas, kad manoji kar
ta jau eina prie pabaigos. Ma
žėja mūsų aktorių-mėgėjų skai
čius, taip pat mažėja ir žiūro
vai. Televizija yra pasidariu
si didžiausia visų teatrų kon
kurentė. Kaip bebūtų, lietuvių 
teatrams išeivijoje priklauso 
labai dideli nuopelnai jau 40 
metų dirbantiems su jaunąja 
mūsų karta, ruošiant vaidini
mus, deklamatorius, dainų ir 
šokių ansamblius bei visokį 
kitą sceninį pasirodymą. Bet 
sau žiūrovų paruošti nesuge
bėjome.

— Kaip geri ir dosnūs lietu
vių teatrui yra lietuviškieji 

fondai ir mūsų finansinės in
stitucijos? Kiek padeda val
džia ?

— Nors yra ir labai turtingų 
lietuvių, bet mecenatų neturi
me. Lietuvių finansinių insti
tucijų dosnumas teatrams yra 
labai kuklus. Nesuprantu kie
no rankose yra tos svarbios 
svarstyklės, kurios nusveria 
vienam duoti $500, kitam tik 
$100. Kodėl operai ir jaunimo 
suvažiavimams tūkstančius su
renka, o mums . . . Nesupran
tu, kodėl nuėjęs į vestuves lie
tuvis šimtinę išmeta, o prie 
teatro kasos derasi dėl vieno 
dolerio? Organizuojant ketvir
tąjį teatrų festivalį, iš 20 iš
siųstų prašymų tik 2 teatsakė. 
Pas mus, jei ne Daugiakultū- 
rės teatrų sąjungos parama, 
už parduotus bilietus tik sa
lę tegalėtume užsimokėti.

— Ar tiesa, kad mūsų teat
rai ir teatralai nepriima jo
kios kritikos? Jie nori, kad vi
si rašytų tik apie jų darbus ir 
pasišventimą ir nieko apie es
tetinį pasigėrėjimą.

— Ne vien teatralai nepri
ima kritikos — niekas kritikos 
nenori. Pabandyk, p. Milerį, 
svečiuose pasakyti šeiminin
kei, kad jos patiekalas neska
nus. Aš pati per daug myliu 
sceną, kad mane papeikimai 
paveiktų, bet mėgėjui yra kas 
kita. Jis daug dirba, aukoja 
savo laiką, stengiasi, kiek 
sugebėjimai leidžia, ir nelau
kia kritikos. Žinau ne vieną 
aukurietį, kuris po tokios kri
tikos nebegrįžo į sceną. Kal
bant apie estetinį pasigėrėji
mą, jis toks įvairus — kiekvie
nam patinka skirtingi dalykai. 
Po daugiakultūrio festivalio 
kiekvienas pasirodymas taip 
pat yra kritikuojamas, bet kri
tikuojamas šios srities spe
cialisto, ir tai daroma kon
struktyviai. Kritikas kartu su 
aktoriais nagrinėja pasirody
mą ir žiūri, kur tikslas buvo 
pasiektas, ir kur nepavyko jo 
pasiekti.

— Pažvelgus atgal, ką norė
tumėt pakeisti?

— Pažvelgus į 35 metų “Auku
ro” nueitą kelią, matau dide
lį ir sudėtingą gyvenimą, pa
tyrusį daug vargo ir džiaugsmo, 
laimėjimų ir nusivylimų. Tą vi
są laiką galime suskirstyti į 
tris laikotarpius. Pradžioje bu
vo išradingumo metai, kai visi 
kažko jieškojo, mokėsi. Po to 
sekė darbingumo laikotarpis, 
kai buvo statoma viena prem
jera po kitos, daug gastrolių, 
daug artistų. O paskutinius 
10 metų galime pavadinti iš
tvermės metais, kai, pagalbai 
sumažėjus, pradėjo trūkti lai
ko ir jėgų. Bet vis dėlto dar 
krutame ir dirbame. Gailiuosi, 
kad visą laiką siekėme dau
giau kiekybės, o ne kokybės. 
Statėme labai daug veikalų ir 
nespėdavom jų tobulai paruoš
ti. Dienų nebesugrąžinsiu. 
Tik noriu, kad visi gerai pri
simintų mūsų pastangas.

— Girdėjau, kad praėjusią 
vasarą su dukrelėm buvote nu
vykus į Lietuvą. Ten tikriau
siai susitikote iš teatro savo 
buvusių bendradarbių ir rež. 
B. Dauguviečio gerbėjų. Kokį 
įspūdį susidarėte apie dabar
tinį Lietuvos teatrą ?

(Nukelta į 8-tą psl.)

KBARONAS

Po žemės drebėjimo Meksikos 
sostinėje galvota 1986 m. pasau
lines futbolo pirmenybes perkel
ti į kitą valstybę. Girdi, iki to lai
ko meksikiečiai nepajėgs grąžinti 
sostinės į normalias vėžes, kadan
gi esama labai daug sugriautų vieš
bučių, kiti pavojingai sužaloti, 
šlubuos susisiekimas ir 1.1.

Kur bus rungtynės?
Tuoj pat žvilgsnis nukrypo į Eu

ropą, nes JAV ir Kanados futbolo 
s-gų iždai yra beveik tušti. Man
ding, Anglija dėl chuliganizmo au
tomatiškai atpuolė, Italijoje vyku
siose pirmenybėse buvo mažas su
sidomėjimas (tad ir mažas pel
nas!), Prancūzija pernai rengė Eu
ropos pirmenybes, Ispanija 1982 
m. rengė pasaulines pirmenybes. 
Tad pirmu pretendentu į 1986 m. 
žaidynes buvo V. Vokietija (jai 
paskirtos pirmenybės 1990 m.) su 
puikiais ir dideliais stadionais, 
geru susisiekimu.

Tarptautinė futbolo s-ga atsira
dusiai staigiai krizei išspręsti 
sušaukė posėdį Ciuriche. Išklau
siusi Meksikos ir savo atstovų pra
nešimų, nusprendė pirmenybes 
palikti Meksikoje.

Skaitydamas vokišką ir austriš
ką spaudą, radau žaidėjų pasisa
kymus tuo klausimu. Vieni jų nuta
rimą priėmė gan šaltokai, kiti at
sakė, kad jie su didele baime skris 
į Meksiką.

Pradinės rungtynės
Bet gyvenimas eina, ir pasiruo

šimai žaidynėms vyksta toliau ne 
tik Meksikos mieste (Aztekų sta
dionas buvo nepaliestas), bet ir 
atrankinėse rungtynėse. Rugsėjo 
25 d. vokiečių televizija perda
vė rungtynes iš Stockholmo. Vokie
čiai, gerai sužaidę pirmą puslai- 
kį, antrame kėlinyje atleido va
deles ir turėjo su švedais pasi
tenkinti lygiomis 2:2. Tačiau V. 

Rengiatės L Lietuvą 
arba Europą?

Reikia jums voltažo keitiklio (convertor) arba pritai
kytojo (adaptor) bet kurioje pasaulio vietovėje?

Kreipkitės į “HoUSe Of 220”. Jame rasite 
visokių rūšių keitiklių, transformatorių, pritaikytojų 
ir 220 voltų prietaisų. Mes taip pat pakeičiame prie
taisus iš 220 voltų j 110 voltų ir atvirkščiai.

Priimame pasiteiravimus ir dėl pardavimo

HOUSE OF 220
1 444 Gerrard St. E., Toronto 

(41 6)-----461 -2602

Padėkite išmokti 
anglų kalbą 

draugui namie
Jei kalbate bei skaitote angliškai ir norėtumėte pagelbėti 

draugui, kuris to dar nemoka, Ontario švietimo ministerijos 
Nepriklausomas mokymo centras yra pasiruošęs jums 
padėti. Mūsų nemokamas kursas “Anglų kalba kaip antroji” 
įgalins jus padėti kitam mokytis elementarinės anglų kalbos 
namie jam patogiausiu laiku.

Minėtasis kursas parūpina garsines juostas ir vadovėlius. 
Be to, kvalifikuotas mokytojas teikia profesines instrukcijas, 
įvertindamas pagalbininko darbą ir duodamas jūsiškiam 
mokiniui reguliarias telefonines pamokas.

Iš jūsų laukiame tinkamos pagalbos, padrąsinimo ir 
laiko, reikalingo jūsų mokiniui. Nereikalaujama jokio 
specialaus pedagoginio pasiruošimo.

Jei žinote ką nors, kuris norėtų padėti kitiems mokytis 
elementarinės anglų kalbos namie, paskambinkite 
“Independent Learning Centre” 965-2657 (Toronto sritis) 
arba 1-800-268-7065 (nemokamai) ir gausite daugiau 
informacijų.

Ministry of Education 

©Ontario 
Minister, Hon. Sean Conway 
Premier, Hon. David Peterson

Vokietijai užteko to vieno taško 
kelionei į Meksiką. Be jos jau ži
nomi šie kandidatai: Meksika, Ita
lija — pasaulio meisteris (abi vals
tybės pateko be pradinių žaidi
mų), Urugvajus, Brazilija, Argen
tina, Kanada, Vengrija, Lenkija, 
Japonija, Bulgarija.

Kitos valstybės dar žaidžia po
grupiuose. Kelios pasekmės: Čeko
slovakija — Portugalija 1:0, Sov. 
Sąjunga — Danija 1:0. Pastaroji, 
1984 m. Europos pirmenybių "Pe
lenė", turėjo labai sunkią kovą 
prie 100,000 žiūrovų Maskvoje. 
Tačiau Danija dar neprarado vil
čių patekti į Meksiką, nors Sov. 
Sąjunga pastaruoju metu gerokai 
pasitempė, laimėdama draugišką 
susitikimą 1:0 prieš silpnai žar
džiusią V. Vokietiją.

Į sovietinę kandidatų rinktinę 
buvo įtrauktas vilnietis S. Jokū- 
bauskas, tačiau parodžius ekrane 
žaidėjų pavardes, žalgiriečio ne
radau net atsarginių sąraše. Pasi
rodo Gedimino miesto atstovas pa
teko į Sov. Sąjungos B rinktinę ir 
žaidė prieš V. Vokietijos būsimas 
“žvaigždes“. Nesimato kandidato 
Kasperavičiaus. Atrodo, jo vietą 
užėmė Minsko “Dinamo” gynėjas. 
Paprastai, esant vienodo lygio 
žaidėjams, j rinktinę patenka vi
suomet rusų tautybės sportinin
kas.

Kuris bus geriausias?
Europoje taip pat rengiamos 

futbolo rungtynės išaiškinimui 
geriausio klubo. Odessoje įvyko 
rungtynės tarp vietos “Černomo- 
reco” ir V. Vokietijos “Werderio”, 
šiuo metu pirmaujančio vokiečių 
lygoje. Mat Odessos komanda žai
džia kartu su Vilniaus “Žalgiriu” 
aukštojoje Sov. Sąjungos lygoje. 
Rašant šias eilutes, vilniečiai 
buvo septintoje vietoje, Odessa 
— tryliktoje. Pastaroji nugalėjo 
vokiečius 2:1. Čia reikėtų pabrėž
ti, Bremeno “Werderis" sužaidė

(Nukelta į 8-tą psl.)



Šiame pastate dabar apsaugota vyskupo Antano Baranausko klėtelė 
Anykščiuose, kad išliktų ilgiems metams kaip paminklas

Akademijos suvažiavimas

Poetas ir vyskupas musų literatūroje
Antano Baranausko 150-sios gimimo metinės

Š. m. gruodžio 26-30 d.d. Lie
tuvių katalikų mokslo akade
mija rengia jau XIII-tąjį su
važiavimą Los Angeles mieste. 
Paskaitininkus kviečia centro 
valdyba, kurios visi nariai gy
vena Romoje, pirmininkauja
mi kun. prof. dr. A. Liuimos, 
SJ. Visiems kitiems darbams 
atlikti yra organizacinis ko
mitetas: pirm. Jonas Motiejū
nas, vicepirm. prof. dr. Felik
sas Palubinskas, ižd. Raimon
da Kontrimienė, lėšų teikėjai
— dr. Ričardas Kontrimas, o jo 
pavaduotojas — Pranas Gru
šas, koncerto rengėjai — Rim
tautas Dabšys ir Antanas Poli- 
kaitis; pašto ženklų, istorinių 
žemėlapių, Akademijos leidi
nių ir meno parodos rengėjai
— dr. Rolandas Giedraitis ir 
jo pavad. Vytautas Tamošaitis; 
patalpų ir pokylio reikalų tvar
kytoja — Ona Motiejūnienė.

Parodoje, pirmą kartą po stu
dijų užbaigimo Paryžiuje Vals
tybinėje aukštojoje meno mo
kykloje, savo tapybos darbus 
parodys Ramunė Motiejūnai- 
tė-Sarup.

Dr. Zigmas Brinkis, Raimon

Okupuotos Lietuvos rašytojai Vašingtone
Mūsų bendradarbio pranešimas

š. m. rugsėjo pabaigoje Va
šingtone svečiavosi iš Lietuvos 
iškviesti — prozininkas Vytau
tas Martinkus, poetas Marceli
jus Martinaitis ir aktorius bei 
skaitovas Laimonas Noreika. 
Jie atvyko iš Čikagos, prieš 
tai kiek laiko praleidę Kali
fornijoje. Svečius iš Lietuvos 
sostinėn užsukti pakvietė Va
šingtone ir apylinkėse gyve
nantys “Santaiys^Šviesos" na- 
riai. Ketvirtasis trupės daly
vis — kritikas, prozininkas 
ir poetas Algimantas Bučys pa
suko į Filadelfiją. Svečiai Va
šingtone buvo apgyvendinti 
pas privačius žmones ir, kiek 
žinoma, bendrų vaišių jiems 
čia nebuvo surengta.

Rugsėjo 27 d. vakare, ura
gano “Gloria” grėsmei pasu
kus toliau į šiaurės rytus, 
Latvių namų mažojoje salėje 
buvo surengtas svečių iš Lie
tuvos kūrybinis rečitalis, ku
rio pasiklausyti susirinko 
apie 85-90 vidurinės ir trisde
šimtmečių kartos atstovų. Pa
lyginus su Vašingtono lietu
vių telkiniu, tai sudarė nema
žą būrį.

Su Martinkumi ir Martinai
čiu supažindino Marylando 
un-to branduolinių mokslų 
dėstytojas rašytojas dr. K. 
Almenas. Prozininkas V. Mar
tinkus įžangoje priminė, kad 
jo tėviškės sodybos jau nebe
liko, tik seni medžiai žymi jos 
vietą ir paskaitė apysaką, ku
rioje atsivėrė dabartinis pa
sikeitęs Lietuvos vaizdas. Poe
tas Martinaitis, vienas iš pir
maujančių dabarties Lietuvos 
poetų, paskaitė po pluoštelį 
eilėraščių iš įvairių jo išleis
tų rinkinių. Jo kūriniai buvo 
perduoti aktorišku įgudimu ir 
todėl atrodė daug įdomesni, 
negu juos skaitant knygose. 
Vėliau privačiai paklaustas, 
kaip jis išmoko savo poeziją 
taip aktoriškai perduoti, at
sakė, jog daug pasimokė iš ak
toriaus L. Noreikos. Jiedu daž
nai kartu važinėja po Lietuvą, 
atlikdami literatūrinius reči
talius.

Abiem rašytojam paskai
čius savo kūrybos, 15 minučių 
buvo leista publikai jiems pa
teikti klausimus. Įdomus buvo 
M. Martinaičio atsakymas, kad 
Lietuvai smarkiai miestėjant, 
iš literatūros jau dingsta kai- 

da ir dr. Ričardas Kontrimai 
paaukojo suvažiavimo išlai
doms apmokėti po $1000. Ir 
visi kiti esate maloniai kvie
čiami prisidėti savo auka, kuri 
yra galima nurašyti nuo valsty
binių mokesčių. Čekius rašyti: 
Lithuanian Catholic Academy 
of Sciences.

Kviečime visus, kurie žada 
nakvoti viešbutyje, užsisakyti 
per mus iki gruodžio 1 d. Rezer
vuotų kambarių kaina — po 
$55 nakčiai — vienam arba 
dviese. Komitetas užmokės 
viešbučiui pirmos nakties mo
kestį, kurį svečiai turės mums 
grąžinti tik čia atvykę. Vieš
bučio adresas: Ambassador 
Hotel, 3400 Wilshire Blvd., 
Los Angeles, CA 90010. Tel.: 
(213) 387-7011. Jis pasiekiamas 
iš Tarptautinio aerodromo tak
siu už $25 arba “Airport” auto
busu už $6, važiuojančiu į L. 
A. Wilshire District. Pokylis 
bus XII. 28 tame pat viešbuty
je. Kaina — $25.

Visais reikalais prašome rašy
ti: J. Motiejūnas, 555 N. Beach
wood Dr., Los Angeles, C A 90004, 
USA. Tel.: (213) 464-9398.

mas ir galbūt jo — Martinaičio 
karta jau paskutinė, kuri dar 
apdainuoja kaimą bei kaimiš
kąją buitį.

Pasak V. Martinkaus, jaunų
jų prozininkų temos daugiau 

I filosofinės, sekančios Vakarų
I literatūrą. Tuo tarpu aktorius
I L. Noreika privačiuose pokal

biuose pareiškė rimtą baimę, 
kad gražioji lietuvių kalba il
gainiui gali žlugti, į ją vis la
biau besiveržiant angliciz-
mams ir rusicizmams, paren
kant naujadarus įvairiems 
technikos terminams.

Antrąją programos dalį, rež. 
J. Blekaičio pristatytas, atli
ko Vilniaus teatro ir dauge
lio filmų aktorius Laimonas 
Noreika, laisvalaikiu Lietu
vos mokyklų mokiniams davęs 
apie 1200 prozos ir poezijos 
rečitalių. Tai jau žinomas ak
torius ne tik Lietuvoje, bet ir 
Sovietų Sąjungoje. Noreikos 
rečitalis truko apie pusę va
landos, ir viskas buvo perduo
ta atmintinai. Pradžioje jis 
atskleidė Simaną Daukantą, 
galbūt labai nobodų istoriką 
ir rašytoją. L. Noreikos per
teiktas Daukantas sušvito vi
sai kitomis spalvomis. Po to 
sekė XIX š. spaudos draudimo 
laikotarpio lietuvių poetų kū
ryba. Rečitalis buvo baigtas 
Justino Marcinkevičiaus eilė
mis ir priedo iššauktu M. Mar
tinaičio eilėraščiu.

L. Noreika moka puikiai per
duoti lietuvių kalbos ęrožį, 
atskleisti kūrinių grožį. Žino
ma, L. Noreika galėjo perduoti 
ir kurio nors išeivijoje gyve
nančio poeto vieną kitą eilė
raštį, ypač mirusių, kaip H. 
Radausko ar A. Mackaus, ta
čiau jis apsiribojo Lietuva. 
Visi trys susilaukė nuoširdžių 
plojimų, nors niekas nekilo iš 
kėdžių ir nepersistengė de
monstruoti savo pasitenkini
mo. Atrodo, kad tuo nemeluo
tu, nuoširdžiu svečių kūrėjų
iš Lietuvos sutikimu buvo pa
tenkinti ir jie patys.

Po dešimtos valandos vakaro 
pasibaigus programai, visi su
ėjo į vieną būrį prie kavos bei 
kuklių užkandžių ir dalijosi 
įspūdžiais, kalbėjosi, prašė 
svečius perduoti linkėjimus 
Lietuvoje esantiems pažįsta
miems.

VLADAS ŠALTMIRAS

Šiandieną lietuvių litera
tūra savo viršūnėmis yra pasie
kusi pasaulinio lygmens. Prisi
auginus gerų vertėjų, mūsų li
teratūra būtų plačiau žinoma 
ir kitose kultūrose. Mūsų pa
čių pastangos bei laiko įnorin
gos aplinkybės nulems, kada 
lietuvių literatūra susilauks 
pelnyto pripažinimo.

Bet dabartiniu metu svar
biausia yra tai, kad literatū
ra klesti, siekdama nepraskin- 
tų kelių ir naujų aukštumų.

Savaime suprantama, kad ra
šančiųjų tarpe yra kokybinė 
gradacija. Prirašome ir maku
latūros. Tai universalus reiš
kinys. Popierius pigus — tik 
spėk rašyti! Jei žodžius rei
kėtų akmenyje iškalti, teks
tas pagerėtų. Betgi ir maku
latūra, kaip trąša, gali būti 
literatūros vertikaliniam au
gimui naudinga.

Lietuvių literatūra jau nuo 
seno siekė aukštumų. Prisi
minkime, pavyzdžiui, Sirvydą 
su Valančiumi — mūsų prozos 
korifėjus, Donelaitį (pagrin
de) monumentalų epo meistrą; 
A. Baranauską — lyrikos vir
tuozą, romantizmo pradininką 
mūsų literatūroje.

Šiemet minime Antano Bara
nausko gimimo 150 metų su
kaktį. Jo būta retų gabumų 
asmenybės. Kaip nuostolinga, 
kad trūko jam tobulų sąlygų 
mokslui siekti ankstyvoje jau
nystėje, kai žmogus yra pats 
imliausias visam kam.

Ir tačiau per savo darbštu
mą A. Baranauskas paliko ne
išdildomų pėdsakų ne tiktai 
grožinėje literatūroje, bet, 
sakykime, ir kalbotyroje. Kal
bininkas Z. Zinkevičius knygo
je “Lietuvių dialektologija” 
(Vilnius, 1966) rašo, kad tar
mių klasifikacijai buvo paim
tas pagerintas A. Baranausko 
klasifikacijos variantas, atsi
sakant A. Salio patobulinto K. 
Jauniaus pagrindo, kaip ma
žiau tikslaus. Šis pavyzdys aki
vaizdžiai parodo, kokią moksli
nę įžvalgą nešiojosi savyje Ba
ranauskas, kad ir būdamas kal
botyroje savamokslis.

Mėgavosi A. Baranauskas ir 
muzika, kurdamas religines 
giesmes klieriku būdamas ir 
senatvėje. Giedamos žmonių 
buvo ne tik jo giesmės, bet ir 
“svietiškos” dainos dainuo
jamos, net ir pats “Anykščių 
šilelis”.

Domėjosi A. Baranauskas ir 
matematika, kurią jis ne tiek 
studijavo, kiek pats plušo. 
Laiške A. Dambrauskui-Jakš- 
tui rašė: “Užsiimu, kad nedy
kinėčiau ir kad lavinčiau pro
tą . . .” Šalia to “stiklo karoliu
kų žaidimo”, Baranauskas pali
ko mums geometrijos terminų 
ir dabar tebevartojamų.

Gimė Baranauskas 1835 m., 
t.y. po 1831 metų sukilimo, po 
kurio Vilniaus universitetas 
buvo uždarytas. Baudžiava te- 
beklestėjo. Lietuvoje buvo 
steigiamos mokyklos su dėsto
mąja rusų kalba. Viešajame 
gyvenime rusų kalba visur bu
vo privaloma.

Po trisdešimties metų bau
džiava buvo panaikinta, vals
tiečių medžiaginės būklės ne
pagerinusi. Dar už dvejų metų 
įvyko antrasis sukilimas 
(1863 m.), kuris, numalšintas, 
atnešė ir spaudos draudimą. 
Net Lietuvos vardas nubrauk
tas ir padarytas kažkokiu 
“Šiaurės vakarų kraštu”. Or
todoksija, etnografinėje Lie
tuvoje svarbaus vaidmens ne
vaidinusi, caro valdžios pro
teguojama, ėmė reikšti nepa
grįstų pretenzijų. Rusinimo 
ir lenkinimo jūroje dygo lie
tuvybės sėkla. Kai kurie vizi
jos žmonės ėmė netgi regėti 
nepriklausomos Lietuvos at
statymo galimybę be jokių sai
tų su Lenkija.

Šitokioje aplinkoje augo, 
brendo ir gyveno Antanas Ba
ranauskas. Jis betgi regėjo 
Lietuvos išsilaisvinimą iš ru
sų tik sąjungoje su lenkais. 
Valančiaus išjudinta Lietuva 
ėjo kita kryptimi.

Sakoma, kad akstinu parašy
ti “Anykščių šilelį” buvęs Ba
ranausko pasipiktinimas semi
narijos profesoriumi (J. Bra
zaitis, “Raštai I”), kuris, kal
bėdamas apie A. Mickevičiaus 
“Pono Tado” Lietuvos girių 
aprašą, iškėlė lenkų kalbos 
nepalyginamą grožį ir panieki
no lietuvių kalbą, pavadinęs 
ją piemenų ir tamsių ūkinin
kų kalba. Bent pats Baranaus

kas šitaip aiškinęs savo poe
mos užuomazgą.

Žinoma, anais laikais buvo 
madinga suvesti bet kokį žmo
gaus apsisprendimą į vieną do
minantę. O jų gal būta dau
giau. Kitoje vietoje poetas tei
gia (R. Mikšytė, "Antanas Ba
ranauskas”), kad iš tėvo išgirs
tas posakis ištekinėms pušims 
nusakyti “liemuo liemenį pla
ka”, buvęs pradiniu poemos 
daigu.

Kaip ten bebūtų, visi duome
nys veda į tai, kad Baranaus
kas rengėsi parašyti kūrinį » 
apie Lietuvą. Tą jis pamini ir 
K. Praniauskaitei skirtame 
eilėraštyje, rašytame dar 
prieš minėtą atsitikimą semi
narijoje. Tam darbui jis pats 
kaupė tautosaką, frazeologiją. 
Net ir brolį Joną buvo įkinkęs 
talkai (R. Mikšytė).

Jei ne A. Mickevičius ir ne 
seminarijos profesorius, Ba
ranausko kūrinys gal ir galė
jo būti kito siužeto, bet kažin 
ar būtų kitokio pobūdžio bu
vęs.

Iš A. Mickevičiaus paėmė 
Baranauskas ne tik bendrą te
mą, bet ir patį eiliavimo bū
dą, kurį pritaikyti lietuvių kal
bos poreikiams reikėjo dide
lio talento.

Kad poetas pasinaudoja “Po
nu Tadu”, jis ir pats neslepia. 
“Šilelyje” rašo:
Čia kazlėkai pakrūmėmis ant 

piemenų tako
Tartum kupkeliai kniūpsti, kaip

Mickevičius sako

Knyga apie pelningas tarnybas
"Money Jobs'', parašyta lietuvio ir kitatautės

B. SAKALAS

Plačiai žinoma knygų lei
dykla “Crown Publishers” Niu
jorke šiais metais išleido ang
lų kalba knygą “Money Jobs”. 
Ją parašė du autoriai, kurių 
vienas yra niujorkietis lietu
vis S. P. Valiūnas ir jo bend
radarbė Marti Prashker. Abu 
autoriai dirba viename iš di
džiausių bankų Niujorke.

Jau pats knygos pavadinimas 
rodo apie ką bus kalbama ir ko
kie klausimai gvildenami. Tai 
praktiški ir gana konkretūs 
patarimai bei nurodymai, kaip 
gauti geresnį darbą ir kokiais 
keliais įkopti į aukštesnes po
zicijas įvairiose finansinėse 
institucijose.

Knyga suskirstyta į du pa
grindinius skyrius: 1. pasiruo
šimas tokiems darbams ir ko
kiu būdu juos galima gauti, 2. 
surašyta visa eilė stambiųjų 
JAV finansinių institucijų, 
kuriose tokie darbai randami.

Pirmoje dalyje aiškinama, 
kokiais metodais ir su kokio
mis kvalifikacijomis galima 
patekti į tą sudėtingą finan
sinį pasaulį, kur pinigas yra 
perkamas ir parduodamas, 
skolinamas ir perskolinamas, 
užstatomas ir prarandamas, 
apskaičiuojamas ir analizuo
jamas. Patariama, kaip reng
tis, ką kalbėti ir kaip atsaky
ti į klausimus per apklausinė
jimus. Autoriai teigia, kad į 
šios srities darbus gali kandi
datuoti kiekvienas, kuris yra 
pakankamai išsilavinęs, moka 
tinkamai dalykus analizuoti ir 
su žmonėmis bendrauti. Juo la
biau, kad čia minimos įstaigos 
turi savo specialius nemoka
mus tarnautojų paruošimo kur

Vyskupo ANTANO BARANAUSKO klėtelė Anykščiuose, kur jis, dar būda
mas klieriku, atostogaudamas parašė “Anykščių šilelį” V. Augustinas

Anglų poetas W. H. Auden 
teigia, jog “blogi poetai imi
tuoja, o geri poetai vagia”. La
bai aišku, ką Auden tuo pasa
ko: geras poetas nesibijo pasi
imti iš kito tai, kas jam tėra 
išeities tašku į visiškai savi
tą išsisakymą. Panašių pavyz
džių pasaulinėje literatūroje 
apstu. Kartais net ir iš menka
verčio rašinėlio padaromas še
devras. Tokių atsitikimų rasi
me ir dailėje, ir muzikoje, ne 
vien grožinėje literatūroje. 
(Plagiatoriai, žinoma, tebelie
ka arkliavagiais).

Visi mes “Anykščių šilelį” 
skaitėme, nes jis yra mūsų vi
sų kultūros dalis. Savo gelme
nimis jis visad liks literatū
riniu deimantu, ir ne tik lietu
vių literatūroje.

Prisimenu gimnazijos eks
kursiją į Anykščius. Aukštas, 
padžiūvęs Anykščių vaistinin
kas Žukauskas (A. Vienuolis) 
aprodinėjo mums Baranausko 
klėtelę, kažką lyg ir apie pa
tį Baranauską pasakojo, bet 
aš jo negirdėjau. Buvo šilta, 
saulėta vasaros diena. Pro Žu
kausko vaismedžių sodo šakas 
mėlynavo dangus. Klėtelės pla
čios durys buvo praviros. Po 
aslą ritinėjosi saulė. Anuo
met atrodė man, kad lengva bu
vo Baranauskui tokioje jaukio
je aplinkoje rašyti “Šilelį”. 
Nieko nežinojau nei apie jo pa
ties, nei ano meto sąlygas; nei 
apie literatūros tapsmą išma
niau. Tik vėliau atsivėrė akys 
ir supratau ką reiškia “Anykš
čių šilelis“, tyliai gimęs to
kioje kuklioje klėtelėje ir stip
riai ošęs visai Lietuvai.

sus. Jų nuomone, tai yra dide
lė privilegija, norint daryti 
karjerą tarnyboje. Net ir ne
ekonominius mokslus baigę su 
BA ar MBA laipsniais gali ras
ti gerų galimybių čia patekti. 
Tik reikia drąsos ir veržlumo.

Antroji knygos dalis (di
džiausia) yra skirta nurody
mams kur tokius darbus gali
ma gauti. Čia surinkta visa ei
lė didžiųjų JAV bankų, vertybi
nių popierių (stocks) firmų, 
atskaitomybės (accounting) ir 
draudos bendrovių pavadini
mai su jų trumpa istorija, pa
ruošiamaisiais kursais ir pra
diniu atlyginimu. Knygos gale 
pridėtas platus panaudotų 
knygų ir periodikos sąrašas, 
žodynėlis rečiau vartojamų 
žodžių bei santrumpų ir vardų 
rodyklė. Knygos kaina — $7.95 
JAV.

Leidinys daro gerą įspūdį, 
parašytas sklandžiai ir daly
kiškai, nesileidžiant į plates
nes makroekonomikos proble
mas, o tik nurodant, kaip jau
noji karta geriau galėtų įsidar
binti.

Nors šioje knygoje išimtinai 
kalbama apie JAV finansinį- 
komercinį pasaulį, tačiau visą 
čia pateikiamą informaciją la
bai nesunkiai galima pritaiky
ti Kanadai ir kitiems Vakarų 
pasaulio kraštams.

Daugelis mūsų lietuviško 
jaunimo baigę gimnazijas su
ka galvas ką studijuoti ir ko
kią mokslo sritį pasirinkti. Ši 
knyga daugeliui galėtų padėti 
apsispręsti, o baigusiems 
mokslus išbandyti “Money 
Jobs” nurodomą kelią, kuris 
atrodo pelningas ir daug ža
dantis.
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m h n r ihivi n veikloje
Velionis Stepas Zobarskas, va

dovavęs "Manyland Books" lei
dyklai, norėjo anglų kalba išleis
ti Jurgio Gliaudos romaną “Ago
nija". Knyga jau buvo išversta, 
surinkta ir paruošta spaudai. Da
bar tą paruoštą knygą perėmė Lie
tuvių šaulių sąjunga tremtyje, 
jau anksčiau įsipareigojusi finan
suoti jos išleidimą. Visus "Agoni
jos” išleidimo reikalus tvarko Lie
tuvių šaulių sąjungos tremtyje 
pirm. K. Milkovaitis, susitaręs su 
M. Morkūno spaustuve Čikagoje.

Radijo valandėlės “Laisvės 
varpas" rudens koncertas rengia
mas spalio 20, sekmadienį, 3 v.p.p. 
P. Bostono lietuvių piliečių drau
gijos namų trečio aukšto salėje. 
Tai bus jau 52-sis “Laisvės varpo" 
kultūrinis renginys. Programą at
liks du solistai: baritonas Algis 
Grigas iš Čikagos ir sopranas Dai
va Mongirdaitė iš Bostono. Akom
panuos pianistas W. Smiddy. Kon
certe skambės lietuvių kompozi
torių sukurti duetai ir duetų iš
traukos iš įvairių operų. Šiuo kon
certu bus pradėtas kultūrinių ru
dens renginių sezonas Bostone.

V-sis Lietuvių kultūros institu
to suvažiavimas V. Vokietijoje 
įvyks š. m. spalio 18-20 d. d. Hiu- 
tenfelde, katalikų parapijos sa
lėje. Suvažiavimas pradedamas 
spalio 18 d. vakariene ir pokalbiu. 
Oficialus jo atidarymas — spalio 
19 d. Paskaitas skaitys: dr. K. .1. 
Čeginskas — "Didysis Vilniaus sei
mas ir lietuviškos demokratinės 
minties raida”, prof. dr. G. Bau- 
ras — “Papročių teisės reikšmė lie
tuvio valstiečio gyvenime”, prof, 
dr. M. Klein vokiškai — “Elgetos 
ir elgetavimas lietuvių tautosa
koje”. Dr. P. Rėklaitis taipgi vo
kiškai padarys pranešimą apie 
lenkų poetą ir Lietuvos istoriką 
Maciejų Strykowskį, susietą su jo 
studija, kuri liečia Didžiosios Lie
tuvos kunigaikštystės 1577 m. kro
niką. Dr. E. Demmas vokiškai kal
bės apie Vokiečių-lietuvių drau
giją 1917-18 m. Tos dienos vaka
ras skiriamas bendram pobūviui. 
Spalio 20, sekmadienį, visuoti
nis LKI narių susirinkimas Romu
voje, suvažiavimo uždarymas, 
pamaldos, bendri pietūs.

Montrealietė sol. Gina Čap- 
kauskienė, lyrinis sopranas, Tė
vų pranciškonų vasarvietėje Kenne- 
bunkporte vasarotojams suren
gė du koncertus — rugpjūčio 9 ir 
15 d.d. Pirmasis koncertas įvyko 
dar prieš ateitininkų sendraugių 
kultūrinę savaitę, kuri prasidėjo 
rugpjūčio 10 d. Akompaniatore 
buvo pakviesta pianistė Marta 
Battista. Koncertas pradėtas re
liginėmis J. S. Bacho, C. Francko, 
A. H. Malotto kompozicijomis, 
G. Gudauskienės “Viešpaties pa
sauliu”, kuriam ji panaudojo poe
to B. Brazdžionio tekstą. Toliau 
buvo atliktos trys J. Karoso, dvi 
A. Stankevičiaus ir J. Govėdo 
dainos. Koncertą užsklendė ari
jos iš V. A. Mocarto “Don Žua- 
no”, G. Verdžio "Rigoletto". Ch. 
Gounod “Romeo ir Žiulietos”. 
Tradiciniame koncerte rugpjū
čio 15 d., skirtame ateitininkams 
sendraugiams, sol. G. Čapkauskie- 
nei akompanavo pianistas Vytas 
Bakšys, atskirai atlikęs IV dalį 
prancūzo Paul Dukas’o sonatos. 
Pirmojon dalin buvo įtrauktos ke
turios J. Karoso dainos, Jūratės 
arija iš K. V. Banaičio operos 
“Jūratė ir Kastytis”. Klasikinių 
operų pasaulį šį kartą papildė ir 
G. Verdžio “Traviata”.

Mokytojų, tėvų ir jaunimo stu
dijų savaitėje Dainavoje buvo 
prisimintas kalbininkas prof. dr. 
Antanas Salys. Jis yra salantiškis, 
gimęs 1902 m., mokęsis Kauno ir 
Leipcigo universitetuose. Nuo 
1930 m. Kauno universitete dėstė 
bendrąją lietuvių kalbos foneti
ką, jos tarmes, latvių kalbą, lygi
namąją indoeuropiečių kalbos gra
matiką. Pokaryje dirbo dėstytoju 
Greifswaldo universitete. Į JAV 
atvažiavo 1947 m. ir iki mirties 
1972 m. dirbo dėstytoju Pensilva
nijos universitete. Savaitės daly
viams J. Masilionis skaitė paskai
tą “Prof. Antanas Salys ir jo raš
tai”. Dvi paskaitos dalis sudarė 
biografiniai duomenys ir atsimi
nimai, trečią dalį — prof. dr. A. 
Salio raštų apžvalga. Juos reda
guoja dr. P. Jonikas, leidžia Lie
tuvių katalikų mokslo akademi
ja, lėšomis prisidedant S. Sajie
nei ir JAV lietuvių fondui. Du pir
mieji tomai jau išleisti. Pirmasis 
tomas yra skirtas bendrinei kalbai 
(1979 m), antrasis — tikriniams 
vardams (1983 m.). Trečiajame 
tome, kuris jau spausdinamas Ro
moje, sutelkti įvairūs straipsniai. 
Dar teberedaguojamas ketvirtasis 
tomas, skirtas lietuvių kalbos tar
mėms.

Uteniškiai knygos mylėtojai 
prieš porą metų įsteigė juos jun- 
ginatį “Žibinto” k 1 u b ą. Jo na
rius jau aplankė rašytojai V. Siri
jos Gira, J. Skliutauskas, litera
tūros kritikas A. Guščius, pub
licistas J. Lukoševičius, "Minties" 
leidyklos atstovai, kiti kultūros 
ir meno vaikėjai. Neseniai įvyku
siame "Žibinto" renginyje Nauja
sodžio kolchoze dalyvavo mokyto
jas R. Šaltenis, parašęs knygas 
“A. Vienuolio gyvenimo pėdsa
kai” ir “Mūsų Baranauskas".

Remiantis istorijos duomeni
mis, vietiniai Rokiškio inteli
gentai prieš 80 metų suvaidino 
Keturakio komediją "Amerika 
pirtyje". Nuo to laiko vakarai su 
vaidinimais buvo rengiami ir to
liau. Ypač gilius pėdsakus paliko 
saviveiklinis Rokiškio kultūros 
namų dramos būrelis, sėkmingai 
vadovaujamas Vilniaus konserva
torijos diplomanto J. Korenkos. 
Pirmajam sepktakliui buvo pasi
rinktas Žemaitės "Petras Kurme
lis", kurį režisavo mokytojas V. 
Vajėga prieš 25 metus. Prie teat
ro gražiai veikia vaikų ir jauni
mo dramos studijos.

Kraštotyros darbų saugyklą pa
pildė Leono Puskunigio atsimi
nimų rinkiniai. Viena jų dalis skir
ta atsiminimams apie tėvą Praną 
Puskunigį (1869—1946), vieną pir
mųjų kanklių muzikos garsinto
jų Lietuvoje. Jis 1906 m. Skriau- 
džiuose subūrė kanklininkų an
samblį. tebeveikiantį ir dabar, 
besiruošiantį savo veiklos aštuo- 
niasdešitmečiui. Pranas Puskuni
gis nesiribojo tik tuo ansambliu. 
Kankliuoti jis mokė Kauno muzi
kos mokykloje. II D. karo metais 
sūnus Leonas Puskunigis su Mari
jampolės gimnazijos pedagogais 
ir “Dievų miško" autoriumi Ba
liu Sruoga garsino nacių Štutho
fo koncentracijos stovyklos bai
sybes,

Džiazo muzikos šventė "Vasa
ros ritmai" dešimtą kartą buvo 
surengta Rygoje. Šventė turi sa
vo tradicijas, skiriasi nuo džiazo 
festivalių Birštone ir džiazo die
nų Leningrade. “Vasaros ritmų" 
šventę suorganizuoja Rygos mies
to džiazo klubo pirm. L. Nidbals- 
kis, pasižymėjęs darbovietėje su
kurtomis kavos malimo mašinėlė
mis. Džiazo šventėn iš Lietuvos 
atvyko didelis Vilniaus konserva
torijos orkestras, vadovaujamas 
V. Čekasino. Orkestras grojo 
šventės žiūrovams, akompanavo 
solistams, dainininkei T. Ogane
sian, kuri laikoma geriausia džia
zo atstove Sovietų Sąjungoje. 
Šventės metu buvo paskelbti mu
zikos kritikų apklausos “Džiazas- 
84” rezultatai. Penktą kartą ge
riausiu džiazo muzikos atlikėju 
buvo pripažintas Vilniaus kon
servatorijos orkestro vadovas V. 
Čckasinas. Pirmą vietą taipgi lai
mėjo vilniečio V. Ganalino inst
rumentalistų trijulė ir saksofo
nistas P. Vyšniauskas. Penktoji 
vieta teko vilniečiui G. Laurina
vičiui (mušamieji), šeštoji — kau
nietei dainininkei M. Granovskajai.

Lietuvos liaudies buities mu
ziejuje Rumšiškėse, Kauno ma
rių pakrantėje, jau yra sutelkta 
beveik 200 pastatų, atgabentų iš 
įvairių Lietuvos vietovių į Aukš
taitijos, Dzūkijos, Sūduvos ir Že
maitijos skyrius. Ten dabar sta
tomas XIX š. pabaigos ir XX š. 
pradžios Lietuvos miestelis, stei
giamas Mažosios Lietuvos skyrius. 
Jam pasirinktas buities muziejaus 
pakraštyje upelių ir raguvų išrai
žytas plotas. Skyriaus projektą 
paruošė muziejaus specialistai, 
patvirtino mokslinė taryba. Sky
riaus vedėjo Leonardo Lekavi
čiaus pranešimu, lietuvninkai ke
lis šimtmečius kentė vokiečių prie
spaudą, bet neatsisakė savo gim
tosios kalbos, liko ištikimi tėvų 
ir protėvių papročiams. Jų kova 
bus atskleista naujajame Mažo
sios Lietuvos skyriuje. Kauno ma
rių krantą sutvirtins molas, prie 
kurio glausis žvejų laivai, džius 
tinklai. Numatoma pastatyti tris 
neturtingų ūkininkų sodybas — 
Žvejo, Laukininko ir Pelkininko. 
Deja, tokių sodybų, kurias būtų 
galima perkelti muziejun, nepa
vyko surasti. Dalių tom sodybom 
teks jieškoti iš įvairių pamario 
kaimų atvežtuose pastatuose. Ma
žosios Lietuvos skyriun jau per
keltas senas vėjo malūnas, moja
vęs sparnais Klaipėdos rajono 
Kantvainių kaime prie Agluonos 
upelio. Klaipėdos ir Šilutės rajo
nuose Mažosios Lietuvos skyriui 
surinkta apie 2.000 rodinių — na
mų apyvokos daiktų, baldų, žvejy
bos ir žemės dirbimo inventoriaus. 
Seniausia yra 1794 m. padirbta 
kraičio skrynia, atgabenta iš Ši
lutės rajono Vabalų kaimo. V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI virš 28 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:
= 90 dienų termin. indėlius....... 8'/<%
= 180-185 d. termin. ind.............. 8’/2%
= term, indėlius 1 metų.............. 9 %
= term, indėlius 2 metų .............. S'M
= term, indėlius 3 metų.............. 9’/2%
= pensijų s-tą............................... 9 %
= spec. taup. s-tą......................... 7'/2%
= taupomąją s-tą ........................ 7 %
= depozitų-čekių s-tą................. 6 %

= DUODA PASKOLAS:
= asmenines nuo .......................  11 %
= mortgičius nuo......... 93/<% - 11’/2%

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

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

STEPHAN’S FURS
_ 2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir 
Telefonas TEtL-TTlS

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

Vaidotas (Vay) Jonynas 
Telefonas (416) 864-2734

pataria ir padeda investacijose nuo aukso iki valstybinių 
lakštų. Jo atstovaujama firma aptarnauja investuotojus 
nuo 1923 metų. M0SS) LAWSON & CO. LIMITED

48 Yonge St., Toronto, Ont. M5E 1G7

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 (KOMPIUTERĮ)

"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 Siaučiulienei

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

rūpestis.

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

3. Skambinkite Antanui Geniui tel. 
239-3991, ir turėsite pirmos klasės 
patarnavimą.genys 

pardavėjas

professionals inc.

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 pa tarną vimas!

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

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

ZlllcfatP Simpson’s, 176 Yonge St., 
Z1IIDIOID Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

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

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

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

ANDRIUS DALINDA ir LORETA ŽILINSKAITĖ, susituokę Toronte 1985 
metu rugpjūčio 17 dieną, dalyvaujant evangelikų ir katalikų kunigams

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

šeimų namuose laikomų ka
čių, šunų bei kitų gyvulėlių 
ir paukščių priežiūros reikme
nims, moterų vartojamoms hi
gienos priemonėms. Tų mokes
tį buvo įvedusi konservato
rių vyriausybė 1982 m., kasmet 
plėtusi prekybos mokestį vis 
kitoms sritims, įskaitant net 
ir tokias paslaugas, kaip kabe
lis televizijoje, sugedusių au
tomobilių taisymas, nieko bend
ro neturinčias su gaminių par
davimu. Konservatoriai 7% 
prekybos mokestį išlaikė ilgo
kai. Jo nedidino, bet kasmet 
plėtė apimtį. Pasigirdo humo
ristinių balsų, kad apmokesti
nimo susilauks ir oras, kuriuo 
mes kvėpuojame, vien tik dėl 
to, kad jis yra Ontario terito
rijoje.

Premjeras D. Petersonas per
spėjo Ontario gyventojus, kad 
jam dėl didelių išlaidų nauja
jame biudžete gali tekti padi
dinti provincinį pajamų mo
kestį ir netgi biudžeto defici
tą, kuris šiais biudžetiniais 
metais sieks $2,6 bilijono. Jis 
betgi žadėjo įvesti programas, 
kurios parūpintų darbo jauni
mui, paspartintų naujų namų 
statybą, suteiktų paramos ūki
ninkams. Nuostolius neša kon
servatorių vyriausybės už $650 
milijonų ketvirtadalis naftos 
bendrovės “Suncor” nupirktų 
akcijų. Akcijos pirktos skolon, 
jos pilnai bus padengtos 1991 
m., kai tam pirkiniui bus iš
leista $952 milijonai. Iš bend
rovės gaunami metiniai divi
dendai skolos nesumažina, tik 
padengia jos palūkanas. Onta
rio konservatoriai, besiruo
šiantys naujo vado rinkimams, 
sudarė specialią komisiją, ku
ri dabar svarsto leidimą alų 
ir vyną pardavinėti paprasto
se maisto krautuvėse. Gyvento
jų apklausinėjimas šiuo klau
simu numatytas penkiuose 
miestuose: spalio 10 d. — Ota

Sportas Europoje
(Atkelta iš 6-to psl.) 

silpniausias šiame sezone rungty
nes. Klausimas, kaip pasirodytų 
vilniečiai prieš vokiečius? Ne
mačiau “Žalgirio” vienuolikės, 
tačiau sprendžiant iš Bremeno- 
Odessos rungtynių eigos pasekmės 
bei vilniečių užimamos vietos Sov. 
Sąjungos pirmenybėse, atrodo, Ge
dimino miesto atstovai V. Vokie
tijos futbolo lygoje iš 18-kos ko
mandų turėtų užimti 7-9 vietą.

Lietuvoje
Lietuvos futbolo pirmenybėse 

po 23-jų rungtynių pirmauja Pane
vėžio “Ekranas” prieš Vilniaus 
SRT ir Klaipėdos “Granitą”. Mūsų 
uostamiesčio kita vienuolikė — 
“Atlantas” žaidžia trečioje Sov. 
Sąjungos lygoje ir taip pat skina 
gražias pergales, pirmaudama sa
vo grupėje.

Minėtina klaipėdiškio B. Viluc- 
kio kūjo metimo pasekmė — 80,42 
m. Tai naujas Lietuvos rekordas 
šiame sezone — pasaulyje penkta 
pasekmė.

Krepšinio vyrai ir moterys, ati
davę savo duoklę Kremliaus val
dovams Europos krepšinio pirme
nybėse, atvežė net 9 aukso meda
lius (šeši buvo iš krepšinio rung
tynių) Maskvai iš studentų žaidy
nių Japonijoje.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte

Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. P. 
Lubys. Tel. 498-5823 arba 755-3174. 
Lietuviams pensininkams 10% nuo
laida iki š. m. spalio 31 d. 

voje, spalio 16 d. — St. Catha
rines, spalio 23 d. — Londone, 
spalio 30 d. — Thunder Bay ir 
lapkričio 6 d. — Toronte. Šią 
mintį rinkiminiame parlamen
to vajuje pasiūlė liberalų va
das D. Petersonas, o dabar ja 
staiga susidomėjo ir pralaimė
jimo susilaukę konservatoriai, 
anksčiau gynę bendras didžių
jų alaus gamyklų parduotuves, 
užtikrinančias kainų monopo
lį, krautuvių uždarymą strei
ko metu.

Valdinė Kanados pašto bend
rovė, apkarpydama savo išlai
das, nori atleisti 3.000 pašte 
tarnaujančių raštininkų. Jie 
gundomi kompensacija, kuri il
giau dirbusiems gali siekti iki 
$30.000. Tai iš tikrųjų brangi 
dovana tiems, kurie jau artėja 
prie pensininko amžiaus. Nuo
latiniai skundai liudija, kad 
didžioji pašto tarnautojų da
lis dirba menkai, savo darbin
gumu yra atsilikę nuo priva
čių institucijų. Tokios didelės 
kompensacijos jie nėra verti. 
M. Warreno vadovavimo lai
kais Kanados paštas kalėdi
nių sveikinimo bortelių kai
nas buvo sulyginęs su pirmos 
klasės laiškais. Seniau tų kor
telių pasiuntimas tekainuoda
vo pusę kainos. Dabar svarsto
ma galimybė kalėdines sveiki
nimo korteles adresatams Ka
nadoje ir JAV pristatyti už 32 
centus. Siuntėjai adresatams 
Kanadoje tada už kiekvieną 
kortelę sutaupytų po du cen
tus, Amerikoje — po septynis 
centus. Vokai su kortelėmis 
turi būti užklijuoti, nes juos 
automatiškai skirstys pirmos 
klasės laiškų mašinos. Seniau 
kalėdinės kortelės, siunčia
mos už pusę kainos, būdavo 
dedamos į neužklijuotus vo
kus, o dabar mašinos negali 
atskirti, kuris vokas užklijuo
tas ir kuris ne. Neužklijuoti 
vokai dažnai trukdo darbą, 
įstrigdami skirstymo mašinose.

Sov. Sąjungos krepšinio meiste
ris Kauno “Žalgiris” po laimėtų 
ž.aidinių Bulgarijoje tuoj pat iš
skrido į Suomiją, kur sužaidė 
trejas rungtynes, nugalėdami šiau
rės valstybių rinktinę 105:88, 
Suomijos vicemeisterį 98:90 ir 
Turku mieste PSSP penketuką 
101:87.

Sovietų profesionalai
Vilniškiame “Sporte” š. m. rug

sėjo 7 d. buvo paskelbtas prane
šimas, iš kurio matyti, kad sporti
ninkai Sov. Sąjungoje nėra mėgė
jai, bet tikri profesionalai, užsi
dirbą duoną rungtynėse. Štai to 
pranešimo tekstas: “TSRS sporto 
komitetas, siekdamas skatinti 
sporto organizacijas ir įrenginių 
valdybas, kad jos labiau domėtųsi 
pelnu (mano pabraukta, K. B.), 
gaunamu už parduotus bilietus į 
sąjuhgines ir tarptautines futbolo 
varžybas, neseniai nustatė naują 
gaunamų pajamų paskirstymo 
tvarką.

Nustatyta, kad esant lygiam 
rungtynių savo ir svetimoje aikš
tėje skaičiui, 30% tenka sporto 
aikštynui, kuriame vyksta rung
tynės, o 70% sporto organizaci
jai, kuri išlaiko (mano pabrauk
ta, K.B.) komandas.

Žaidžiant vieno rato sistemos ir 
vienkartinius susitikimus, 30% 
pajamų skiriama sporto įrengi
niams, kuriuose vyksta rungty
nės, 40% sporto organizacijai, ku
rios komanda laimėjo rungtynes, 
ir 30% sporto organizacijai, ku
rios komanda pralaimėjo. Rungty
nėms pasibaigus lygiomis, abiem 
komandom priskaičiuojama po 
35% nuo bendros pajamų sumos”.

Ateitininkų žinios
Vakaronė, kurią rengia ateiti

ninkai, bus spalio 26, šeštadienį, 
Prisikėlimo parapijos Parodų sa
lėje. Bilietus prašome įsigyti iš 
anksto. Bilietai gaunami pas S. 
Prakapą (sekmadieniais knygų 
kioske), O. Gustainienę, A. Karkie- 
nę, L. Kuliavienę, J. Andrulį ir 
Lietuvos kankinių par. knygyne 
sekmadieniais.

Ateitininkų dvasios vadu sutiko 
būti kun. Pijus Šarapnickas.

Sveikiname J. Adamonytę, at
vykusią iš Montrealio ir jau akty
viai įsijungusią į ateitininkišką 
veiklą.

Moksleivius globoja — dr. J. 
Čuplinskienė.

Moksleiviai, kurie ruošiasi įžo
džiui, prašomi įteikti savo refe
ratus spalio 20 d. Tomui Slivins- 
kui. Egzaminų data bus paskelbta 
vėliau.

Spalio 27, sekmadienį, visos kuo
pos organizuotai dalyvauja su vė
liavomis 10.15 v. Mišiose Prisikė
limo šventovėje Toronte.

Skautų veikla
• “Šatrijos” tunto drauginin- 

kės: jaun. sk. “Rūtos” d-vės — Asta 
Šernaitė, tel. 823-4768; skaučių 
“Dainos” ir “Mirgos” d-vės — Rūta 
Poškienė, tel. 439-4318; jūros skau
čių “Baltijos” laivo — Vida Šer
naitė, tel. 823-4619, ps. Namikie- 
nė, tel. 534-3763; vyr. skaučių “Vai
dilutės” d-vės — Rasa Slapšytė, 
tel. 536-7334; j. sk. gint. — Vaida 
Stirbytė, tel. 769-3837; vyr. sk. “Bi
rutės” d-vės — Dalia Steponaitie
nė, tel. 245-0158.

• “Šatrijos" tunto dvasios vadas 
— kun. J. Staškus, tuntininkė — 
ps. A. Saplienė, pav. ps. J. Melny- 
kaitė, adj. ps. D. Melnykaitė-Rocca, 
reikalų ved. — v.s. L. Yčienė, ižd. 
ps. G. Tarvydienė.

• Sueigų ir naujų narių priėmi
mo reikalais kreiptis į draugi- 
ninkes.

• “Rambyno” tunto skiltininkų 
kursai prasideda spalio 20 d., po 
10 v. r. Mišių, muzikos studijoje.

• Sk. vyčių Kalantos d-vės 
sueiga — spalio 20 d. po 10 v.r. Mi
šių skautų būkle. Tuntininkas pra
šo visus vyčius būtinai dalyvauti.

• “Šatrijos” tuntas spalio 6 d. 
iškylavo Toronto salose. Po žaidi
mų ir užkandžių buvo sueiga, ku
rios metu Vilija Leknickaitė per
vesta iš jaun. skaučių į “Dainos” 
dr-vę. Iškyloje dalyvavo 23 sesės, 
5 broliai ir 4 tėvai. D. Barzdžiūtė

Kanados “Aukurui”...
(Atkelta iš 6-to psl.)

— Su savo dukrelėm rugpjū
čio mėnesį buvau nuvykus de
šimčiai dienų į Lietuvą. Mums 
buvo tikrai didelis džiaugs
mas pamatyti seserį ir jos šei
mą, susitikti savo senus drau
gus iš teatro, aplankyti teatrą 
Kaune, kurio scenoje pradė
jau savo pirmuosius žingsnius, 
pamatyti savo namą, gatvę ir 
pažįstamas vietas. Teatrai ta
da atostogavo, bet mačiau Pa
nevėžio teatro gastroles. Pa
darė puikų įspūdį “Amadė- 
jaus” pastatymas. Borisas Dau
guvietis* dėl jo didelio įnašo 
Lietuvos teatrui, yra gerai ži
nomas ten ir jaunajai lietuvių 
kartai.

Taip užbaigėm malonų po
kalbį su “Aukuro” steigėja ir 
rež. E. Dauguvietyte-Kudabie- 
ne.

Prancūzijos karalius Liudvi
kas XIV yra pasakęs: “Valsty
bė — tai aš”. Kukli E. Daugu- 
vietytė-Kudabienė, kalbėdama 
apie “Aukurą”, taip apie save 
nepasako. Bet mes visi žinome 
ir tik bijome apie tai kalbėti, 
kad, kai nebeturėsime čia Ku
dabienės, nebeturėsime nė 
“Aukuro”. Tik ji galėjo ir su
gebėjo su savo neišpasakyta 
energija bei meile teatrui “Au
kurą” išlaikyti ir jį iškelti.

Lietuviškasis teatras mums 
išeivijoj yra ir bus reikalin
gas. Jis yra vienas iš tų svar
biųjų veiksnių mūsų tautinės 
kultūros gyvavimui ir jos tęs
tinumui. Apie lietuvių teatrą 
kalbėdamas buvęs didelis jo 
entuziastas K. Veselka yra pa
sakęs: “Šiandien kiekvienas 
geras scenos veikalas yra ne 
tik estetinio pasigėrėjimo da
lykas, bet ir kova už lietuviš
kumą. Teatras turi padėti išei
vijai kentėti drauge su tauta”.

Supažindinkite savo draugus bei 
pažįstamus su “TĖVIŠKĖS ŽIBU
RIAIS”, pranešdami jų adresus 
“TŽ” administracijai. Keletą nu
merių jie gaus nemokamai.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA: 

a’/4% už 90 dienų term, indėl. 
8'/2% už 6 mėn. term, indėlius 
9 % už 1 m. term, indėlius 
9’/2% už 2 m. term, indėlius 
9’/2% už 3 m. term, indėlius 
9 % už pensijų planą 
71/2% už specialią taup. s-tą 
7 % už taupymo s-tas 
6 % už čekių s-tas (dep.)

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

skolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ................... 101/2%
2 metų ..................11 %
3 metų ..................111/2%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ....... 93/«%
(variable rate)

AKTYVAI virš 46 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $65,000 ir mortgičius iki 75% įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

ir 532-1149 M6P1A6

GARBENS REALTOR

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.

48B7 dundas st, west 
Islington, Ontario M9A 1B2 
res: 767-0999

daiva t. dalinda, b.a.
associate broker

renown realty lid., realtor 
an Independent member broker

232-2322
RUNNYMEDE-ANNETTE, trii«Vę Ą.S., H kambarių, 3 prausyklų 
namas. Tinkamas ni«^p\3V, uvigubas garažas. Labai gražiai 
prižiūrėtas. Kain.V* A^»,o00.
HIGH PARK DUPLEKSAS, puiku1- . giingai atremontuotas dvie
jų butų namas. Atskiri '"įl O .‘Aiymai. Naujai ir šviesiai už
baigtas rūsys, dviip X azas, centrinis vėsinimas. Arti pože
minio. Kaina — $224.900.

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

PARKSIDE
335 Roncesvalles Ave., __ _ _ 
Toronto, o.toHo Telefonas 535-1258
Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių •
Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

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 automotiillų mechaniškus pataisymus. 

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

A.I? GOMES
Real Estate & Insurance Ltd.

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus
Antanas Bliūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

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).

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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LIETUVIŲ DIENOS IR 
PAMALDOS

Paskelbus šių metų Kanados 
lietuvių dienų programų, paaiškė
jo, kad nebus tradicinių bendrų 
pamaldų. Visuomenėje pasigirdo 
balsų, apgailestaujančių tokį ren
gėjų sprendimų. Kadangi dar bu
vo laiko tokiam sprendimui pa
keisti, pareiškiau savo ir kitų 
nuomonę tuo reikalu “TŽ”. Rengė
jų vardu atsiliepė KLB Toronto 
apylinkės pirm. A. Vaičiūnas, 
gindamas rengėjų sprendimų teo
logišku argumentu, esu savos lie
tuviškos parapijos šventovės yra 
tinkamesnės už skolintų katedrų. 
Girdi, Kristus nesakęs eiti į kated
ras, o mokęs eiti melstis į “savo 
kambarėlį”. Kreipiausi į vienų teo
logų. Jis paaiškino, kad tie žodžiai 
buvo taikomi fariziejams, kurie 
mėgo savo pamaldumu "trimituo
ti”. Mūsų atvejui ši apylinkės pir
mininko teologija netinka. Tiek 
katedra, tiek parapijos šventovė 
yra vieša maldos vieta ir negali 
būti lyginama su privačiu “kam
barėliu”. Kanados lietuvių die
nų dalyviams svarbu ne tiek sava 
ar skolinta šventovė bei katedra, 
kiek vieta, kurioje visi galėtų tilp
ti ir dalyvauti bendrose pamaldo
se. Deja, Toronto lietuviai tokios 
šventovės neturi. Turimos šven
tovės pritaikytos vietinių para
pijų reikalams ir netinka Kana
dos lietuvių dienų iškilmingom 
pamaldom. Rengėjai nepabūgo 
"skolintis” svetimų patalpų dai
lės parodai, literatūros vakarui, 
bet ryžosi atsisakyti bendrų pa
maldų, remdamiesi klaidingai su
prasta teologija.

Savo atsiliepime KLB Toronto 
apyl. valdybos pirmininkas sako: 
“... skolinta katedra mūsų at
žvilgiu neturi rimto tautiečių 
jungties pagrindo, nes po pamal
dų tuojau visi skuba į kitus ren
ginius, kur dvelkia mūsų tautinės 
kultūros dvasia”. Čia ir išlenda 
yla iš maišo. Išeina, kad bendros 
pamaldos tautiečių nejungia, kad 
svarbesni yra kiti renginiai, dvel
kiantys “tautinės kultūros dva
sia”. Čia, atrodo, kyšo užsimoji
mas nubraukti bendrų KLD religi
nę dalį, kuri nemažiau dvelkia 
tautinės kultūros dvasia nei kon
certai, parodos ar šokiai. Sakyti, 
kad KLD renginiai, išmėtyti po ke
lias sales sudaro didesnę jungtį, 
yra tikras nesusipratimas.

Minėtame pirmininko atsiliepi
me sakoma: “Taigi mus visus riša 
ne trimitavimas, ne išviršinis pa
sirodymas, o tyros religinės ir tau
tinių dvasios gijos". Laikymas 
bendrų pamaldų.“trimitavimu"yra 
pamaldų ir lietuvių pažeminimas 
iki fariziejų lygio. O religinės ir 
tautinės gijos, mus jungiančios, 
yra netgi ryškesnės bendrose reli
ginėse iškilmėse nei kituose ren
giniuose. Toms gijoms stiprinti 
ir yra rengiamos KLD. Jeigu už
tektų išblaškytų lietuvių para
pijų bei jų šventovių po visų Ka
nada dvasinėm gijom ugdyti, KLD 
nebūtų reikalingos. Visų ligšioli
nių didžiųjų lietuvių renginių 
dalis būdavo ir bendros pamal
dos, o ne parapijinės, kaip progra
mos dalis. Tik torontiečiai KLD 
rengėjai jų atsisakė. Prieš tokį 
sprendimų pasisakė ir Kanados 
lietuvių katalikų kunigų vienybė 
(žiūr. “TŽ” 1985 m. 40 nr.).

Linkėtina KLB Toronto apylin
kės valdybai rūpintis ne teologi
ja, o bendraisiais lietuvių jung
ties reikalais. S. I’akarklis

Red. pastaba. Šis pasisakymas 
buvo gautas prieš Kanados lietu
vių dienas, bet atidėtas, kad ne
būtų drumsties jų eigoje.

LAIKAS REFORMUOTI
1953 m. hamiltoniečių pasodin

tas mažas ųžuoliukas — Kanados 
lietuvių dienos šiemet mini tris
dešimties metų sukaktį.

Kaip pirmosios KLD rengėjų 
komiteto narys sveikinu KLB To
ronto apylinkės valdybų, atliku
sių didelį darbų lietuviškoje dir
voje, linkėdamas suvažiavusiems 

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

• atlieku visus elektrinius darbus — namų, (staigų, įmonių
• parduodu ir įrengiu namų šildymo ir vėsinimo sistemas
• įrengiu aliuminiaus gaminius — lauko sienas, langus, 

duris, veidrodžius
• atlieku pagrindinius namų remontus — prausyklų, rūsių, 

padidinu namus, verandas
• uždengiu naujus stogus, išlieju įvažiavimus (driveways)

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

tautiečiams nuplauti lietuviško 
šaltinio vandeniu svetimom dul
kėm apneštus veidus.

Norėčiau priminti, kad 1975 m. 
spalio 10-12 d.d. KLB Hamiltono 
apylinkės valdyba vietoje KLD 
surengė pirmųjų Kanados lietu
vių dainų ir tautinių šokių šven
tę, tikėdamasi, kad ir kitos apy
linkės seks jos pėdomis, rengda
mos panašias šventes bent kas 
ketvirti metai. Deja, ši didelė 
lietuviška demonstracija (joje 
dalyvavo per 700 šokėjų ir daini
ninkų bei 4.500 žiūrovų) nepaliko 
ne tik nuotraukų ar filmų, bet ir 
nerado jokio atgarsio KLB krašto 
tarybos suvažiavimuose. Vertėtų 
KLB krašto tarybai šį klausimų 
apsvarstyti artimiausioje sesi
joje, lygiai kaip ir KLD progra
mų, kuri yra kopija ankstyvesnių 
programų. Juk gyvenimas nestovi 
vietoje, tad reikėtų pagalvoti apie 
dalinį jos pakeitimų, atkreipiant 
vienais metais dėmesį į kultūrinę 
pusę, o kitais — į politinį gyve
nimų. K. Baronas,

V. Vokietija
VERTINTOJAI IR 
VERTINAMIEJI

Ačiū už vedamųjį “Vertintojai ir 
vertinamieji” “TŽ” 1985.VI.18. 
Tikrai, tie mūsų žinovai įkyrėjo. 
Nežinau, koks intelektualinis ly
gis vyrauja mūsų tautiečių greto
se Toronte. Pas mus Adelaidėje 
apie modernų menų, literatūrų, 
muzikų iš viso negalima kalbėti ar 
diskutuoti. Yra įvykęs kažkoks 
sustabarėjimas.

Man Dariaus Lapinsko muzika, 
kiek jos esu girdėjusi, patinka. 
Randu joje daug įdomių toninių 
derinių, kontrastų, daug novato
riškų minčių. Labai norėjau iš
girsti jo operų "Dux magnus”, bet 
turbūt bus neįmanoma. Turėsiu 
palaukti, kol galėsiu apsilankyti 
Kanadoje.

Noriu dar pridurti, kad pradė
jau mokyti lietuvių kalbos tris 
kitataučius. Dr. Neil Nilsson yra 
sanskrito kalbos žinovas-mėgėjas. 
Jis paįvairina pamokas, paaiškin
damas panašumus lietuvių kalbos 
žodžių su sanskrito.

Isolda Poželaitė-Davis, 
Australija

NESIPYKTI SU ŽYDAIS
Kai vokiečiai įsiveržė į Lietu- 

vų, lietuviai sukilo, sudarė savo 
valdžių ir paskelbė nepriklauso
mybę. Visur ir visuomet nugalėti 
turėjo paklusti nugalėtojams. 
Dabar tokie vadinami kolaboran
tais. Žydų getuose taip pat buvo 
kolaborantų.Jie tik tada nusikals
davo, kai persistengdavo.

Per pirmuosius du ar tris mėne
sius Lietuvų valdė karinė valdžia, 
o po to — civilinė valdžia su gen. 
komisaru Von Renteln.

Tuose kraštuose, kurie buvo 
ilgiau ar trumpiau valdomi ko
munistų, naciai rado žmonių, ku
rie nekentė žydų ir prisidėjo 
prie jų naikinimo. Bet tai praei
tis. Dabar Sov. Sųjungoje ir už 
jos ribų baltiečiai ir žydai yra 
ryškiausi antikomunistai. Dėl to 
sovietai nori mus sukiršinti. Po
litinė išmintis sako, kad mes pri
valome nesipykti nei išeivijoje, 
nei Lietuvoje. Mums prikišamas 
antisemitizmas. Bet kas yra se
mitai ir antisemitai? Atsakymo 
reikėtų jieškoti turbūt pas arabus.

P. Leilionas, 
Hamilton, Ont.

TAUTOS ŠVENTĖ
Rugsėjo 8-ji yra Tautos šventė, 

minima daugelyje vietovių laisva
jame pasaulyje. Toronte jau daug 
metų ji nėra švenčiama. Ja turėtų- 
pasirūpinti KLB Toronto apylin
kės valdyba arba šauliai. D. K.

Pajieškojimas
Artimi giminės iš Lietuvos įieš

ko Juozo Dravininko, kilusio iš 
Molynės kaimo, Jurbarko vals
čiaus. Manoma, kad jis yra To
ronto apylinkėje, žinantieji apie 
jį prašom atsiliepti šiuo adresu: 
J. Romikaitis, 30 Arthur Ave. N., 
Hamilton, Ont. L8L 6C5.

Madų paroda 1985.IX.29 Toronto Prisikėlimo parapijos salėje surengė KLK moterų draugijos Prisikėlimo skyrius. 
Nuotraukoje — aprangos modeliuotojai ir pranešėja DAIVA DALINDAITĖ Nuotr. St. Dabkaus

Molotovas vėl aukštinamas
Gromykos dėka jis vėl priimtas kompartijos nariu

Pats populiariausias var
das politbiure yra Andrei And- 
reevic Gromyko, dabar pakelto 
Sov. Sąjungos prezidentu. Am
žiumi jis yra vyresnis už JAV 
prezidentų dvejais metais.

A. Gromyka, dar būdamas 
užsienio reikalų ministeriu, 
nutarė išreikšti padėką ilga
mečiam savo viršininkui ir 
mokytojui, artimiausiam Jo
sifo Stalino bendradarbiui 
Viačeslavui Michailovičiui 
Molotovui, seniai nustumtam 
į eilinius. Jam atimta garbė 
ir visi titulai; vienatvėje ir 
prisiminimuose jis leidžia 
senatvės dienas.

Molotovui buvo lemta su
laukti gilios senatvės. Prieš 
keletą mėnesių jis minėjo 94 
metų amžiaus sukaktį. Ir štai 
tą dieną įvyko “stebuklas”, 
kurio senas stalinistas laukė 
daugiau kaip 20 metų.

Sukaktuvininko bute pasi
girdo telefono skambutis. Dre
bančiomis rankomis suspau
dė jį senelis ir nustebo iš
girdęs balsą iš Kremliaus. 
Pats Černenka partijos, CK, 
savo vardu pasveikino Molo
tovą 94-ojo gimtadienio pro
ga ir pranešė, kad tą dieną V. 
M. Molotovas oficialiai grą
žintas į komunistų partijos 
eiles.

Gromykos ministeriavimo 
metu Sovietų Sąjunga nega
lėjo pasigirti gerais santykiais 
su užsieniu: nedraugai su 
Amerika, V. Europa, Kinija, 
Japonija... Ji lyg ir izoliuo
ta. Molotovo laikais sovietai 
su šiais kraštais turėjo glau
desnius santykius ir nemažą 
naudą sau.

Molotovas buvo paskirtas 
pasirašyti sutartį su naciais. 
Stalinas ir partijos viršūnės 
to nepavedė Litvinovui. 1939 
m. gegužės 3 d. įvyko pasikei
timas diplomatinėje sovietų 
tarnyboje. Sekanti diena buvo 
Molotovo karjeros pradžia 
diplomatinėje tarnyboje. So
vietų pasiuntinys Berlyne pa
siūlė naciams pasirašyti drau
gystės sutartį. Pagal tą sutar

AfA 
ALBINUI ŽUKAUSKUI

mirus,
jo seseriai TERESEI MURAUSKIENEI ir šeimai, 
broliams JERONIMUI ir KAZIMIERUI su šeimomis ir 
visiems giminėms bei artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą- .. , , .1 Z. K. Žebrauskai

5 ekskursijos
į VILNIŲ ir į kitus Europos miestus

Spalio 3-11 $1421.25
Visos kainos - kanadiškais doleriais. Į šias kainas įskaityta: 
lėktuvas, viešbučiai, maistas, pervežimai, ekskursija į Kauną, 
mokesčiai ir drauda. Norintiems nupirksiu automobilius arba 
ir kitus reikmenis už dolerius.

Sudaromi iškvietimai ir vizos pavieniui važiuojantiems ilgesniam 
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.

BAC E MAS
All Seasons Travel, B.D

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 1A5

tį sovietai gavo Hitlerio pri
tarimą užimti Baltijos kraš
tus, dalį Lenkijos ir Rumuni
jos. Už tai sovietai leido Hit
leriui užimti Lenkiją ir pradė
ti Antrąjį pasaulinį karą.

1940 m. Molotovas pasveiki
no savo sąjungininką Hitlerį, 
nugalėjusį Prancūziją. Po to 
Molotovas nuvyko į Berlyną, 
kur pasiūlė Berlyno-Romos- 
Tokijo ašį. Už tai pareikalavo 
sutikimo sovietams užimti Bal
kanus. Maskvos apėtitas tiek 
padidėjo, kad pareikalavo pa
vesti Švedijos kontrolę. Žo
džiu, nauja draugystė su Ber
lynu pradėjo dalinti Europą 
ir kitus pasaulio kraštus.

Hitleris nenorėjo savo są
jungininko leisti į Skandinavi
ją, nes ją pats turėjo savo ki
šenėje. Už tai jis pasiūlė Mo
lotovui Persijos įlanką, nes 
pats suprato, kad šio kąsnio 
nesuvirškins.

Grobuoniškos draugystės 
svajotojai, saugiai sėdėdami 
slėptuvėse, dar planavo dalin
tis neužgrobtomis žemėmis. 
Gudrus ir suktas Molotovas 
pradėjo galvoti, kad šie drau
gystės pagrindai labai netvir
ti. Sugrįžęs į Maskvą, jis krei
pėsi į japonus, siūlydamas pa
sirašyti nepuolimo sutartį, kad 
išvengtų karo dviem frontais.

1941 m. Hitleriui užpuolus 
Sov. Sąjungą Molotovas turė
jo atiduoti Stalinui premjero 
kėdę ir buvo paliktas tik už
sienio reikalų ministeriu.

Birželio 22 d. Molotovas pri
ėmė Vokietijos pasiuntinį 
Maskvoje von Šulenburgą, pa
skelbusį karą Sovietų Sąjun
gai. Dabar Vakarai pasirodė 
esą tikri sąjungininkai. 1943 
m. Molotovas ir Stalinas pir
mą kartą susitiko su prez. 
Rooseveltu ir Britanijos prem
jeru Churchilliu Teherane. 
Antras pasitarimas įvyko 1945 
m. Jaltoje. Netrukus po to są
jungininkai susitiko Potsda
me prie pelenais paversto Ber
lyno. Molotovas ten nuvyko 
su savo sekretoriumi A. Gro
myka. Čia sovietai laimėjo di

Toronto miestas

delius teritorijos plotus.
Molotovo užsispyrimas buvo 

kietas. Kai kuriais vidaus 
politikos klausimais jis prieš
taraudavo pačiam Stalinui. 
Valstybės planavimo šefas 
Voznesenskis pasiūlė vieto
je planavimo įvesti premijuo
tą atlyginimą. Stalinas tai pa
vadino “kapitalizacija”, ka
tegoriškai nuo to atsisakė ir 
Voznesenskį suimdino. Molo
tovas, Malenkovas ir Kagano- 
vičius atėjo pas Staliną su pra
šymu paleisti Voznesenskį. 
Stalinas prašymą atmetė ir pa
reiškė: “Jūs turite žinoti, kad 
šį rytą Voznesenskis buvo su
šaudytas.”

Po Stalino mirties Moloto
vas dar trejus metus ėjo užsie
nio reikalų ministerio parei
gas. Tuo metu buvo sustiprinta 
draugystė su Kinija. 1955 m. so
vietai išvedė savo kariuome
nę iš Austrijos. Tuo ir baigėsi 
Molotovo karjera.

Sov. Sąjungoje pasireiškė 
Chruščiovo neapykanta Stali
nui. 1957 m. Molotovas su Ma- 
lenkovu ir Kaganovičium susi
tarė pašalinti Chruščiovą iš 
valdžios. Suokalbininkai ap
siriko — Chruščiovą palaikė 
kariuomenė. Molotovas ir kiti 
suokalbininkai buvo išmesti 
iš CK ir palikti partijos na
riais. Visi trys suokalbinin
kai buvo pašalinti iš atsakin
gų pareigų, tik vienas Moloto
vas pasiliko užsienio reikalų 
ministerijoje. Jis buvo paskir
tas pasiuntiniu į Mongoliją. 
Ten bandė susidraugauti su 
Kinija. Buvo nutarta Moloto
vą atleisti. Į pagalbą jam atė
jo jo naujas viršininkas A. Gro
myka — pasiuntė jį į Vi^hą 
kaip tarptautinės atominės 
energijos žinovą. Čia jis bu
vo kontroliuojamas Maskvos. 
Savimi pasitikintis Molotovas 
ir čia paleido strėlę į Nikitą 
Chruščiovą: parašė Maskvai 
laišką, patardamas rehabili- 
tuoti Staliną. Už tokį pasiū
lymą Molotovas vienbalsiai 
buvo išmestas iš partijos. Jis 
negrąžino partijos bilieto, sau
gojo jį savo slėptuvėje, Gra- 
novskio gatvės bute. Laikyda
masis partijos nuostatų, kiek
vieną mėnesį atidėdavo po 
rublį partijos nario mokesčio. 
Kiek rublių sudėjo ir ar jie 
buvo priimti į partijos iždą, 
nėra aišku.

Už ištikimybę savo partijos 
vadui Stalinui Molotovas 
prieš 22 metus buvo išmestas 
iš partijos, o dabar rehabili- 
tuotas kaip nuolankus jo tar
nas.

Molotovas pasirašė mirties 
sprendimą 385-iems “liaudies 
priešams” CK rūsiuose, netgi 
tada, kai sužvėrėjęs Stalinas 
įsakė suimti ir išsiųsti į lage
rį jo žmoną Poliną Žemčužiną. 
Kai po Stalino mirties Krem- 
liun sugrįžo vadai, Molotovas 
paklausė partinius darbuoto
jus, kur yra jo žmona? Polina 
buvo paleista iš lagerio.

Grįžusi žmona paprašė Mo
lotovą parodyti jos kaltinimo 
aktą, kurį perskaičiusi tarė: 
“Ir tu visu tuo patikėjai?” “Jie 
turėjo patikimus dokumen
tus,” atsakė Stalino patikėti
nis.

Pagal G. Neubergą ir Liud
milą Kafanovą paruošė —

Eug. Keresevičienė

VIEŠAS PRANEŠIMAS
Pakankamas šildymas
Toronto miesto namų įstatymas sako, kad nuosavybės savi
ninkas yra atsakingas už palaikymą šilimos visuose kamba
riuose minimum 21 °C (70°F) nuo rugsėjo 15 iki birželio 1 die
nos. Vienintelė išimtis tais atvejais, kai patalpos gyventojai 
gali patys reguliuoti temperatūrą savo kambariuose.'
Jei esate nuomininkas ir jaučiate, kad jūsų patalpa nepakanka
mai šildoma, pasakykite ar parašykite savininkui. Jei nieko 
nedaroma, Pastatų ir priežiūros departamentas gali jums pa
dėti. Skambinkite 947-7960 nuo pirmadienio iki penktadienio 
tarp 8.30 v.r. ir 4.30 v.p.p.; po darbo valandų skambinkite 
947-7149.
Michael L. Nixon, P. Eng.
Pastatų bei priežiūros viršininkas 
ir vyriausias pastatų pareigūnas

Po gruodžio 16 dienos skambinkite, išsukdami 392 ir tuos 
pačius keturius paskutinius skaitmenis.

ADVOKATAS A, PUTERIS 

nuo 1985 metų spalio 1 dienos 
perkėlė savo raštinę l 

3425 Dundas St. W., Suite 200, 
(prie Jane Sr. ), Toronto, Ont. M65 254 

Telefonas (4-4 č>) 7č>3-33č>2

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B.Sc., LL.B

2 Jane St., Suite 303
Toronto, Ontario M6S 4W3 
Bloor ir Jane gatvių kampas

Telefonai:
įstaigos (416)762-7393

namų 248-9458

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS 

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

3425 Dundas St. W., Suite 201 Telefonai:
prie Windermere Ave. įstaigos (416)763-4319
Toronto, Ontario M6S 2S4 namų 848-0234

Birutė Grigaitytė-Spudienė, 
namų pirkimo ir pardavimo agentė

1280 Dundas Street West, 
(prie Dovercourt Rd.) 
Toronto, Ont. M6J 1X7

Įstaigos telefonas: 535-2500

Namų telefonas-.445-9469

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius” l-me aukšte

dgro Juozas (Joseph)
NorRus 

° namų pirkimo ir
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

769-16161700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

west realty inc., realtor 
an independent member broker

PRES HER '™'*“broken 

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

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

Patarnavimas — greitas ir tikslus!
V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121 (416) 822-8480

• Lilija Pacevičienė - tel.(416) 846-7301, namų (519)853-3652
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ*

DRA VZ>A — I1NSURAJNCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1121
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IS TORONTO’" ® MONTREAL
Anapilio žinios

— Rudeninis lietuvių kapinių 
lankymas — lapkričio 3, sekma
dienį, 3 v.p.p. Specialus autobu
sas tų dienų veš maldininkus nuo 
Islingtono požeminio stoties.

— Kanados lietuvių dienų pro
ga spalio 13, sekmadienį, pamal
dose dalyvavo daug tautiečių iš 
kitų Kanados vietovių.

— Pakrikštyta Vytauto ir Ire
nos (Grigutytės) Pečiulių dukre
lė Vilija-Teresė.

— Rengiasi tuoktis Vida Gaiga
laitė su Brian Bunt.

— Anapilio moterų būrelis tel
kia drabužius siuntiniams į Su
valkų trikampį. Drabužius prašo
ma atvešti į parapijos salės dra
bužinę.

— Paaukojo: Šv. Jono lietuvių 
kapinėms $100 — L. Žibaitė-Bud- 
revičienė, J. Juodikaitienė; $50
— L. Abromonis, M. Karasiejienė; 
lietuvių klierikų fondui $50 — A. 
J. Jurcevičiai; parapijai $200 — 
Č. Pšezdzieckis; $150 — V. Balsys; 
$130 — D. V. Paškai; $120 S. Jaku
bauskas; $100 — V. K. Stankai; $25
— P. A. Dranginiai.

— Po Padėkos sekmadienio Mi
šios Wasagoje atnašaujamos pir- 
mųjį kiekvieno mėnesio sekmadie
nį 11 v.r.

— Mišios spalio 20, sekmadienį,
10 v.r. — už a.a. Pijų Kijauskų,
11 v.r. — už a.a. Petrų Jurkštų ir 
Sofiją Rimkevičienę.

Išganytojo parapijos žinios
— Spalio 5 d. palaidota Šv. Jo

no lietuvių kapinėse a.a. Marija 
A. Kunkienė, 91 m. amžiaus, iš
Buntinų. Velionė mirė rugsėjo 30 
d. Čikagoje. Mississaugoje palai
dotas jos vyras Augustas. Bunti
nų šeimos nariai jos atminimui 
paaukojo Išganytojo parapijai 
$125.

— Spalio 20, sekmadienį, 11.15 
v.r. bus laikomos iškilmingos pa
maldos Pjūties šventės proga. 
Giedos parapijos choras. Pamal
das laikys kun. P. Dilys. Po pamal
dų moterų draugija ruošia pie
tus Lietuvių namuose.

— Parapijos tarybos posėdis — 
spalio 23 d., 7.30 v.v., parapijos 
salėje.

— Parapijos choras renkasi pir
madieniais, 7.30 v.v., parapijos 
salėje.

Kanados daugiakultūrių rei
kalų ministeris Otto Jelinek, 
čekų kilmės, buvęs pasaulio 
dailiojo čiuožimo meisteris, š. 
m. spalio 7 d. Toronte įteikė 
įvairių ^autinių grupių projek
tams čekius — $398,838. Stam
biausi čekiai teko Kanados 
skautų sąjungos Toronto rajo
nui — $43,000, Daugiakultūrio 
teatro draugijai — $28,000, ja
ponų jaunimui — $26,892, ki
tiems mažiau. Paramą gavo tie, 
kurie jos prašė ir pateikė kon
krečius projektus. Ministeris 
pareiškė, kad tai nėra vienkar
tinės išmaldos, o ilgalaikis 
investavimas. Toronte jis ati
darė savo direktoriato skyrių, 
norėdamas palaikyti glaudų 
ryšį su etnokultūrinėmis gru
pėmis. “Tėviškės žiburiams” 
šioje iškilmėje atstovavo V. 
Matulaitis.

ST. PETERSBURG BEACH, FL. 
išnuomojamas dviejų miegamųjų bu
tas prie jūros irarti pranciškonų na
mų. Skambinti tel. 445-9469 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.

TRIJŲ ASMENŲ naujų ateivių 
šeimai reikalingas 1-2 miegamų
jų butas. Skambinti tel. 767-8877 
Toronte.
IŠNUOMOJAMA RAŠTINĖ 700 kv 
pėdų dydžio, pilnai įrengta, su bal
dais, arti Kipling-Bloor požeminio. 
Tinka profesionalui arba verslui. 
Tel. 233-4741.

REIKALINGA ŠVELNI MOTE
RIS priežiūrai senyvos moters, 
sėdinčios vežimėlyje (wheel 
chair), į savaitę 2-4 dienoms 
tarp 1 v. p. p. — 6 v. v., sutvarky
ti jos kambarį ir paruošti pietus 
dviem senjoram. Prie High Park 
požeminio traukinio. Atlyginimas 
4-5 dol. į valandą. Tel. 763-6498 
Toronte.

K. CIBAS atlieka visus staliaus 
darbus, taiso senus ir stato naujus 
namus už prieinamą kainą. Skam
binti 534-3882 Toronte.
MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, 
tualetų ir prausyklų įrengimo dar
bus už prieinamą kainą. Skambinti 
tel. 769-5024, Toronte.
ATLIEKU visokius namų remonto 
ir staliaus darbus, lauko ir vidaus 
dažymus, valau grindų kilimus ir 
sofas (steam cleaning) pigia kai
na. Skambinti po 7 vai. vakaro tel. 
532-3410 Toronte — J. Balionas.

Prisikėlimo parapijos žinios
— XXX Kanados lietuvių die

nų proga 10.15 v.r. atlaikytos iš
kilmingos Mišios. Pamokslų pasa
kė kun. B. Pacevičius. Giedojo 
jungtinis parapijos ir “Aro" cho
ras, sol. A. Simanavičius, diriga
vo sol. V. Verikaitis, akompanavo 
— sol. L. Marcinkutė. Dalyvavo su 
savo organizacijos vėliavomis 
KLK moterų dr-jos Prisikėlimo 
parapijos skyrius ir ateitininkai.

— Spalis yra Rožinio mėnuo. 
Mūsų šventovėje Rožinis kalba
mas kiekvienų dienų prieš 8 v., 
o sekmadieniais — prieš 8.30 v. 
ir 11.30 v. Mišias.

— Rengiasi tuoktis Loreta Ski- 
landžiūnaitė su David J. Falco.

— KLK Moterų dr-jos Prisikėli
mo par. skyriaus susirinkimas — 
spalio 20, sekmadienį, po 11.30 
v. r. Mišių. Programoje — Zitos 
Bersėnaitės paskaita apie mais
tą ir einamieji reikalai.

— Registruotis uždaroms mote
rų rekolekcijoms, kurios įvyks 
lapkričio 29 —gruodžio 1 d.d. King 
City, Mary Lake, rekolekcijų na
muose, pas J. Marcinėnienę 759- 
8118, pas L. Senkevičienę 233- 
7312 arba parapijos raštinėje. 
Rekolekcijas ves kun. St. Šilei
ka, Montrealio Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas.

— Vaikų Mišios mūsų šventovė
je — spalio 20 d., 5 v.p.p.

— Parapijos tarybos jaunų šei
mų sekciją 1985-86 m. sudaro: 
pirm. G. Petrauskienė, N. Simo- 
navičienė, A. Ambrozaitienė, R. 
Masionienė, D. Puterienė, S. Arias, 
M. A. Kušlikienė, R. Valadkienė,
I. Smalenskienė, D. Pranaitienė, 
H. Elliott ir D. Didžbalienė.

— Pirmosios Komunijos pamo
kos jau prasidėjo šeštadieninė
je mokykloje. Vaikučius, kurie 
mokyklos nelanko ar nekalba lie
tuviškai, prašoma registruoti 
parapijos raštinėje.

— Norintieji tuoktis, pagal vys
kupijos potvarkius, turi susisiekti 
su parapijos kunigais bent 6 mėn. 
prieš vestuvių datą.

— Religinė parapijos sekcija 
nutarė ruoštis paminėti Lietu
vos krikšto 600 m. sukaktį. Pasi
ruošimą pradės septynių sesijų 
seminaru, kuris prasidės lapkri
čio pradžioje ir tęsis iki Kalėdų.

— Parapijai aukojo: $200 B. Ke- 
rulienė, J. Poška; $100 — A. A. Šmi- 
gelskiai, R. G. Šimkai, J. O. Gus- 
tainiai, A. Kantvydas, A. Viskon- 
tas; $60 — A. C. Balsiai; $50 — A. 
D. Paulioniai, A. Stulgienė. Reli
ginei Lietuvos šalpai $100 — A. 
Matulionienė, pranciškonų klieri
kų fondui $50 — A. Stulgienė, M. 
Čaprackaitė; $30 — S. Mazlavec- 
kienė.

— Mišios spalio 20, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už a.a. Vladą Šukį, 9.30 
v.r. — už a.a. Magdaleną Skrins- 
kienę, 10.15 v.r. — už a.a. Vincą 
Murauską ir Murauskų šeimos mi
rusius, už a.a. Stasį Jagėlą, 11.30 
v.r. — už parapiją, 7 v.v. — už a.a. 
Viktorą Alseiką.

Papildymas. A. a. Elzės Janku
tės laidotuvių aprašyme š. m. 
“TŽ” 38 nr. praleista pavardė ve
lionės krikšto sūnaus Vyto Bakai
čio, kuris kalbėjo evangelikų šven
tovėje rytmetinių pamaldų metu.

A. a. Birutės Strazdienės at
minimui J. V. Dagiliai paau
kojo Tautos fondui $20.

A. a. Ilonos Bakienės atmi
nimui vietoje gėlių paaukojo 
Tautos fondui: $20 — J. V. Da
giliai; $10 — A. Bražys.

Vanda ir Kipras Bagdonavi
čiai, užjausdami Jurgį Straz
dą ir gimines, netekusius a.a. 
Birutės Strazdienės, paaukojo 
“Tėviškės žiburiams” $30.

Dr. Ramūnas ir Silvija Sap- 
liai susilaukė pirmagimės duk
rytės Teresės.

Ontario meno taryba yra šios 
provincijos kultūros ir pilie
tybės ministerijos agentūra, 
skirstanti valdžios lėšas meno 
organizacijoms ir paskiriems 
menininkams. Naujausiame 
jos pranešime matyti daug pa
vardžių bei pavadinimų asme
nų ir organizacijų, gavusių 
finansinę paramą. Iš lietuvių 
yra tik vienas dail. Otis Tama-i 
šauskas iš Pricevillės, gavęs; 
$1000 paramą medžiagai pirk
ti. Iš lietuviams artimų orga
nizacijų pažymėtinos: Ukrai
niečių krikščionybės tūkstant
mečio fondas (gavęs $5,750), 
Daugiakultūris Ontario teat
ras ($3,500). Adresas prašy
mams: Ontario Arts Council, 
Suite 500, 151 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M5S 1T6. Tel. 
(416) 961-1660.

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai įriša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
T elefonas 625-2412

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

ra Įėjimas — $5.00. Bilietai gaunami Lietuvių namuose ir prie įėjimo. Aitvariečiai [ĮįĮį!
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“AITVARAS"Maloniai kviečiame atsilankyti 
į Toronto lietuvių teatro

vaidinimą 1985 metų lapkričio 10, sekmadienį,
3.30 valandą po pietų, didžiojoje Lietuvių namų salėje.

Bus vaidinama pirmą kartą Toronte Anatolijaus Kairio

Sidabrinė diena”
3 veiksmų komedija Režisuoja — Aldona Dargytė-Byszkievvicz

Ontario mokslo muziejuje 
(Ontario Science Centre) š. 
m. spalio 16 d. atidaroma etno
kultūrinė paroda “P’olk Trea
sures of Historic Ontario”. Ji 
veiks iki lapkričio 23 d. Paro
doje yra įvairių tautybių rodi- 
nių — vokiečių, lenkų, ukrai
niečių, žydų, prancūzų, indė
nų. Pranešime kitos tautybės 
neminimos.

Sukaktuvinė estų dailės pa
roda (trisdešimtoji) rengiama 
Metropolinio Toronto biblio
tekoje — The Gallery (789 Yon- 
ge St., vienas blokas į šiaurę 
nuo Bloor St.) š. m. spalio 22-28 
d.d. Lankymo valandos — nuo 
10 v.r. iki 9 v.v., penktadienį 
ir šeštadienį — iki 6 v.v., sek
madienį nuo 1.30 v.p.p. iki 5 v. 
p.p. Paveikslų kaina — nuo 
$110 iki $7,000. Dalyvauja 17 
dailininkų.

Rinkimai į atskirųjų — ka-
talikų švietimo vadybą metro
poliniame Toronte bus š. m. 
lapkričio 12 d. Suaktualėjus 
katalikų mokyklų finansavi
mui valdžios lėšomis, svarbu 
išrinkti tinkamus atstovus — 
patikėtinius. Lietuviai, mokan
tieji švietimo mokesčius kata
likų mokykloms, kviečiami uo
liai dalyvauti rinkimuose. 
High Parko rinkiminėje apy
linkėje (Ward 1) kandidatuo
ja pedagoginių mokslų magist
ras Walter Melnyk, kuris švie
timo vadyboje kaip atstovas 
darbuojasi nuo 1979 m. Jisai 
savo laiške “TŽ” redakcijai 
pastebi: “Gaila, labai retai 
kas iš lietuvių kreipiasi į ma
ne. Patikėtinio pareigos yra 
vieša tarnyba! Norėčiau ge
riau susipažinti su jūsų tau
tiečiais, kurių daugelis siun
čia savo vaikus į mūsų mokyk
las”. Šio kandidato adresas; 
Walter Melnyk, 93 Coe Hill 
Drive, Toronto, Ont. M6S 3E2. 
Tel. 763-4970.

Pasaulinė paroda “Expo 86” 
Vankuveryje kviečia etnokul- 
tūrės mėgėjų meno grupes da
lyvauti programoje 1986 m. 
nuo gegužės 2 iki spalio 13 d. 
Programos atlikėjai gaus ne
mokamus įėjimo bilietus vie
nai dienai. Visos kitos išlai
dos — transporto ir pragyveni
mo nebus apmokamos. Suinte
resuotieji prašomi kreiptis: 
Assistant Supervisor, Ama
teur a. Heritage Entertain
ment, Expo 86, P. O. Box 1986, 
Vancouver, B. C. V6C 2X5.

Vyrų choras “Aras” išrinko 
dvejų metų kadencijai naują 
valdybą: pirm. T. Stanulis, vi- 
cepirm. J. Lasys, sekr. P. Štur
mas, ižd. Vyt. Pečiulis, paren
gimų — išvykų vad. D. Lauri
navičius. Revizijos komisija: 
A. Paulauskas ir J. Krištolai
tis. “Aro” chorą yra pakvietęs 
Bostono lietuvių karių vetera
nų “Ramovė” sąjungos skyrius 
Kariuomenės šventės minėji
me atlikti meninę programą. 
Minėjimas rengiamas lapkri
čio 24, sekmadienį, Lietuvių 
piliečių klube. Choras ir so
listas V. Verikaitis giedos ir 
sekmadienio lietuvių pamal
dose. Su choru vyksta ir nuo
latinis “Aro” akompaniatorius 
muz. J. Govėdas. \

Ričardas Bačkis, Prancūzi
jos Lietuvių Bendruomenės 
veikėjas, savo profesinės tar
nybos reikalais lankėsi Toron- 
te-Mississaugoje ir papasako
jo apie lietuvių veiklą Pran
cūzijoje. Joje jis pats aktyviai 
dalyvauja, dažnai skaito pa
skaitas apie lietuvius bei Lie
tuvą kitataučiams įvairiuose 
renginiuose bei konferencijo
se. Jis yra gimęs Paryžiuje, 
ten baigęs teisės bei ekono
minius mokslus ir gerai pažįs
ta vietinį gyvenimą. Iš Toron
to jis išvyko į JAV-bes, kurių 
sostinėje spalio 12 d. Vašing
tone buvo surengtos pagerbtu- 
vės jo tėvui dr. St. Bačkiui — 
Lietuvos diplomatijos šefui ir 
atstovui Vašingtone, kur jis dar
buojasi jau 25 metai, o diplo
matinėje tarnyboje — 55 metai.

Maloniai kviečiame atsilankyti į Toronto

ATEITININKŲ
VAKARONĘ 

š. m. spalio 26, šeštadienį, 
Prisikėlimo parapijos Parodų salėje.
Bus meninė programa ir vakarienė. 
Pradžia — 6 v.v. Suaugusiems - $8, 
jaunimui — $4. Bilietai gaunami pas 
dr. O. Gustainienę, L. Kuliavienę, 
A. Karkienę, St. P ra kapą 
(sekmadieniais po Mišių 
Prisikėlimo parapijos knygyne), 
pas J. Andrulį ir Lietuvos kankinių 
parapijos knygyne (sekmadieniais 
po Mišių)

Toronto ateitininkai

Kanados lietuvių dienos
Tradicinės KLD, jau trisde

šimtosios, šiais metais įvyko 
Toronte. Prasidėjo spalio 11 d. 
meno bei papuošalų paroda 
Lietuvių namuose ir literatū
ros bei dramos vakaru West 
Park Collegiate salėje. Daly
vavo apie 150 asmenų. Tą patį 
vakarą Prisikėlimo salėje įvy
ko jaunimo šokiai, kuriuose da
lyvių netrūko. Spalio 12 d. ry
tą įvyko sportinės varžybos ir 
dailės parodos atidarymas 
miesto rotušėje. Po jos įvyko 
Lietuvos vėliavos pakėlimas 
rotušės aikštėje ir demonstra
cija prieš žmogaus teisių pa
žeidimus Lietuvoje ir Sov. Są
jungoje. Dalyvavb apie 200 tau
tiečių. Vakare Lietuvių namų ■■ 

PRANEŠAME 
giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 

1985 m. spalio 10 d. iškeliavo į amžiną poilsį 

a. a. ONA OŽELIENĖ (Rukšytė), 
sulaukusi 73 metų amžiaus. Gyveno ir mirė Vilkų kampe 
prie Švėkšnos.

Nuliūdę liko - vyras JUOZAS, dukterys - ELENA, 
DANUTĖ, MARYTĖ, REGINA; sūnūs - PETRAS, 
ANTANAS, KAZYS, JONAS ir kiti artimi giminės.

Nuliūdę: vyras, dukterys, sūnūs ir 
dešimt vaikaičių

AfA 
ONAI OŽELIENEI

Lietuvoje iškeliavus amžinybėn, 
jos dukrai ELENAI Kingstone reiškiame didžiausią 

užuojautą -
Anastazija ir Antanas Tamošaičiai

Mielam

VYTUI LENAUSKUI
y
atsiskyrus iš mūsų tarpo,

jo mylimai žmonai LIDIJAI, sūnui VYTUI, dukrai LORETAI 
ir jų šeimos nariams, giminėms reiškiame giliausią 

užuojautą bei kartu su jais liūdime -

Marytė ir Vacys Vaitkai Aušra ir Gintaras Dalindos

Būta ir Laimis Andruliai

AfA 
ILONAI BAKIENEI 

mirus,
jos vyrą JUOZĄ BAKį nuoširdžiai užjaučiame bei kartu 

liūdime -
Begina ir Jonas Žiūraičiai

salėse buvo suruoštas susipa
žinimo vakaras gausiem daly
viam. Spalio 13, sekmadienį, 
trijose lietuvių parapijų šven
tovėse įvyko pamaldos, o 4 
v.p.p. Anapilio salėje — didy
sis koncertas, kurio programą 
atliko suvažiavę chorai ir vie
tinės pajėgos. Visą programą 
vainikavo jungtinis choras ir 
solistai, atlikę St. Šimkaus 
kantatą “Atsisveikinimas su 
tėvyne”. Dalyvių buvo pilnu
tėlė salė — apie 1.200. Po kon
certo programos atlikėjai ir ki
ti susirinko į Lietuvių namus 
atsisveikinimo vakarui, kur 
vaišinosi sūriu ir vynu. KLK 
aprašymas — kitame “TŽ” 
nr. D.

Kristinos Kličiūtės ir Andriaus 
Gustainio jungtuves palaimino 
kun. klebonas J. Aranauskas AV 
šventovėje spalio 5 d. Mišioms asis
tavo klier. P. Mališka, patarnavo 
V. Šipelis ir Romukas Otto, Mi
šių skaitymus atliko Asta ir Linas 
Staškevičiai. Gražiomis giesmė
mis iškilmes papildė AV parapi
jos choras, vad. muz. A. Stankevi
čiaus. Visos apeigos buvo įrašy
tos į vaizdajuostę.

Vakare vestuvinės vaišės įvyko 
“Holiday Inn” viešbučio salėje. 
Oficialiai daliai su taikliais pa
aiškinimais puikiai vadovavo jau
nosios dėdienė ir dėdė — Rūta ir 
Raimundas Kilčiai. Vaišės pradė
tos kun. J. Aranausko valgių pa
laiminimu ir pirmojo pabrolio tra
dicine šampano taure. Vaišių me
tu buvo pristatyti jaunųjų arti
mieji, giminės ir svečiai iš JAV 
ir įvairių Kanados miestų. Viena 
viešnia buvo ir iš Lietuvos. Tai 
gal pirmos tokios vestuvės, į ku
rias svečiai suvažiavo iš taip įvai
rių ir tolimų vietovių.

Vėliau Gustainių šeimos vardu 
jaunuosius sveikino Andriaus pus
seserė Joana Vizgirdaitė. “Ginta
ro” ansamblio vardu Silvija Staš- 
kevičienė įteikė tautiniais dra
bužiais aprengtą lėlių porelę, pa
brėždama, kad tai dovana ilgame
tei “Gintaro” narei ir dabartinei 
tautinių šokių vadovei Kristinai. 
Jaunosios tėvai Ina ir Algis Kil
čiai sveikino jaunuosius su tėviš
kais patarimais bei linkėjimais. 
Jaunojo tėvai Agutė ir Vytas Gus- 
tainiai taip pat linkėjo jaunave
džiams gražaus gyvenimo. Svočia 
Aldona Ottienė, atnešus karvojų 
bei vyno butelį su rožių puokšte, 
paaiškino šių dovanų prasmę. Ga
liausiai tarė žodį abu jaunieji, 
dėkodami tėvams už paruošimą gy
venimui, susirinkusiems svečiams 
bei I. ir A. Kličiams už šias pui
kias vaišes. Po visų kalbų sekė 
šokiai. Artėjant vidurnakčiui, jau
nieji buvo išlydėti povestuvinei 
kelionei į Havajus.

Kristina yra baigusi mitybos 
mokslus ir dirba savo srityje. And
rius yra baigęs agronomiją bei 
verslo administravimą ir dirba 
banke.

Bazaras, rengiamas “Rūtos” klu
bo, įvyks lapkričio 30 ir gruodžio 
1 d.d. AV parapijos salėje. Klubo 
nariai kviečiami jau dabar atnešti 
bazarui skiriamus laimikius. B. S.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Pra
sidėjo įprasta parapijos veikla, su
grįžo choras, po pamaldų veikia 
kavutė svetainėje, vėl veikia “Li
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MOKA UŽ:
Certifikatus: min. $1,000.00

1 metų ...................... 8.75%
Terminuotus indėlius: 

1 metų .............. 8.50%
180-364 d................ 8.25%
120-179 d................. 8 %
60-119 d................ 7.75%
30- 59 d................ 7.50%

Taupomosios sąskaitos: 
specialios.......... 6.25%
su draudimu............... 6 %
kasdieninis % ........... 5.75%

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

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

1475 De Seve
Pirm. antr. treč. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

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.

CANDLELIGHT 
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBULIAI
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, pa
rengimai namuose ir laidotuvių 
pusryčiai. Skambinti pirmadie
niais, antradieniais, trečiadieniais 
ir vakarais po 9 v.v. tel. 279-0256 
arba 279-6864 Toronte. 

to” skyrius. — įvyko Šv. Elzbie
tos draugijos susirinkimas, ku
riame nutarta suruošti vakarie
nę ir paskirta auka parapijos re
montui. — Spalio 1 d. mirė Juozas 
Kaušyla, 80 m. amžiaus. Palaido
tas iš Šv. Kazimiero šventovės 
Cote de Neiges kapinėse. — Rug
sėjo 28 d. Čikagoje mirė buvusi 
Lietuvos operos solistė Izabelė 
Motekaitienė-Blauzdžiūnaitė, 76 
m. amžiaus. Iš Montrealio į laido
tuves buvo nuvykę brolis Jurgis 
Blauzdžiūnas su dukra Vida. Ve
lionė paliko du sūnus — pianistą 
Mangirdą ir inž. Ramūną su šeimo
mis. Lietuvoje dar gyvena seserys 
ir broliai. Sk.

Kredito unijos “Eitas” vedėjas 
B. Niedvaras savo pranešime 
spaudai praneša, kad per pasta
ruosius kelerius metus Kanado
je bankrotavo 17 pasitikėjimo 
bendrovių (trust companies) ir 
du bankai. Pagrindinė priežas
tis — blogos investacijos, neap
dairi vadovybė ir per didelės iš
laidos. Pvz. “Continental Trust” 
b-vės vienas iš savininkų turėjo 
5 metų sutartį, pagal kurią turė
jo gauti $120,000 metinės algos, 
nemokamą automobilį, $1,400 į 
mėnesį išlaidoms ir $400,000 pa
skolą be palūkanų. Dėl tokio ne
atsargaus finansinių institucijų 
tvarkymo Kanados valdžia išmo
kėjo ar turės išmokėti daugiau 
kaip bilijoną dolerių, kurie at
eina iš mokesčių mokėtojų.

“Lito” padėtis yra tvirta. Nuo 
1981 m. jo aktyvas išaugo nuo 
$8,451,000 iki $15,675,000, o rezer
vas pakilo nuo $60,000 iki $573,000. 
“Litas” blogų paskolų nurašymui 
beveik neturi. Dauguma investaci- 
jų yra mortgičių paskolose. Iš jų 
gaunamos mažesnės palūkanos, 
bet yra saugios. Administracinės 
“Lito" išlaidos, palyginti su ki
tomis kredito unijomis, yra pa
čios mažiausios. “Lito” nariai ga
li būti ramūs — jų indėliai yra 
labai saugūs. Inf.

“LITO” nariai
prašomi atkreipti dėmesį 
į tai, kad nuo š. m. spalio 
20 dienos Aušros Vartų 
ir Šv. Kazimieros skyriai 
pradės darbą sekmadie
niais nuo 10.30 v. ryto iki 
12.30 vai. po pietų.

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

- DUODA 
E PASKOLAS:■■

E Nekilnojamo
E turto,
E asmenines ir
E prekybines.

Paskolos
E mirties
S atveju 
s draudžiamos 
E iki $10,000

KASOS VALANDOS

............. 9.00-3.00

...........  12.00-8.00

...........  10.00-6.00

3907A Rosemont

4.00-8.00 
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LIETUVĖ MOTERIS priima sau
goti vaiką dienos metu savo na
muose Jane-Annette rajone. Tei
rautis tel. 767-0529 Toronte.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS “Vil
nius Manor” rūmuose nuo gruodžio 
1 d. Skambinti tel. 762-1777 arba 
766-4587 Toronte.

EUROPEAN 
CATERING

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


