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Vieningi ir nevieningi
Mūsų išeivijos nevieningumas yra garsus. Daug ne

vieningumo buvo senojoj išeivijoj, netrūksta jo ir naujo
sios gretose. Kai vienam lietuvių savaitraščiui Austra
lijoje prireikė naujo redaktoriaus, atsirado kandidatė 
iš naujausios ateivių kartos, brendusios jau sovietinėje 
santvarkoje. Jai buvo padarytas priekaištas, esą rizikin
ga patikėti redaktorės pareigas tokiam asmeniui, nes 
ji šią poziciją panaudosianti to krašto lietuvių skaldy
mui. Kandidatė atsakiusi, kad nebėra ko skaldyti, nes 
tautiečiai jau ir taip pakankamai susiskaldę. Šioje pasta
boje yra tiesos, tačiau išeivijos susiskaldymas nėra mir
tinas. Senojoje išeivijoje Amerikoje vyko stiprios poli
tinės, tikybinės ir kitokios grumtynės tarp įvairių grupių 
bei partijų. Atrodė kartais, kad tai didžiausi priešai, ku
rie niekad nesusitaikys, bet kai realiai iškilo Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimas ir kai išeivijos pagalba pa
sidarė ypatingai reikalinga, išeivija pasirodė gana vie
ninga tame politinės ir finansinės pagalbos fronte. Pri
sikelianti Lietuva naujam, nepriklausomam gyvenimui 
tai stipriai jautė. Anuomet visi žinojom, kad amerikie
čiai lietuviai senajai savo tėvynei ištiesė pagalbos ran
ką, daug prisidėjusią prie karo nualinto krašto atstatymo.

PANAŠUS procesas vyksta ir naujojoje išeivijoje. 
Susiskaldymo netrūksta, nors jis yra žymiai kitoks, 
negu seniau. Kadaise labai ryškios grumtynės vyko 
politinėje srityje tarp kairės ir dešinės partijų. Dabar

tiniu metu tokios ryškios linijos, aštriai skiriančios de
šinę nuo kairės nėra, tačiau yra nemažų skirtumų tarp 
bendruomenininkų ir vlikininkų-altininkų, tarp bend- 
radarbiautojų su okupuota Lietuva ir jų priešininkų ... 
Veiksnių viršūnėse tebepučia šalti vėjai. Kartais tie skir
tumai pasireiškia viešais, nedraugiškais mostais. Bet 
jie, kaip senojoj išeivijoj, taip ir dabar, nėra mirtini. Kai 
iškyla bendras reikalas, liečiantis savąją tautą, atsiran
da pakankamai ir vieningumo. Tai liudija, pavyzdžiui, 
Bendrojo Amerikos lietuvių fondo — BALFo sukaktis, iš
kilmingai paminėta Vašingtone 1985 m. spalio 13 d. Ji 
visiems priminė, kad prieš 40 metų, kai Lietuvą ištiko ne
laimė — užgriuvo sovietinė okupacija, patriotinė lietu
vių išeivija vėl parodė savo vieningumą pagalbos srity
je. į minėtąjį fondą jungėsi įvairių ideologijų žmonės. 
Vėliau prie jo prisidėjo ir naujieji pokario ateiviai. Net 
ir po 40 metų BALFo veikloje tebesireiškia tas pats vie
ningumas. Pagalba lygiai reikalinga visiem tautiečiam, 
gyvenantiem vargo srityse. BALFas tai mato ir vieningai 
telkia bei teikia reikalingą pagalbą.

VIENINGUMO dvasia, gyvai besireiškianti pagal
bos srityje, turėtų įkvėpti vieningumo dvasią ir 
kitose srityse, ypač politinėje veikloje, kuri yra / 
ne kas kita, kaip pagalba sovietų pavergtai Lietuvai. Po

litinėje srityje išeivijos mastu reiškiasi VLIKas, Bend
ruomenė ir pastaruoju metu Amerikos baltiečių lais
vės lyga, parodžiusi daug aktyvumo. Pastaroji veikia ne
priklausomai, savarankiškai, atlikdama žygius, kuriuos 
turėtų atlikti VLIKas arba Bendruomenė. Tarp pastarų
jų dviejų veiksnių nėra karo stovio, bet nėra ir glaudaus 
bendradarbiavimo. Tokios būsenos pasekmės kartais 
būna skaudžios ne tik išeivijai, bet ir Lietuvai. Tai ma
tėme pvz. Taikos ir laisvės ryžto žygio atveju praėjusią 
vasarą. Žygis sėkmingai pavyko, bet lietuvių dalyvavi
mas buvo silpnokas. Jei ne latviai, tas žygis vargu ar iš 

1 viso būtų įvykęs. Negausiu lietuvių dalyvavimu visi ste
bėjosi. Kodėl taip įvyko, priežasčių yra ne viena, bet be
ne pagrindinė jų buvo stoka bendradarbiavimo tarp mū- 
sy veiksniu — kai vienas organizavo, kitas, atrodo, tiktai 

'Įstebėjo. Dėl to nebuvo pakankamos akcijos organizaci
nėje srityje. Tai neturėtų kartotis ateityje. Mūsų veiks
nių nevieningumas nėra mirtinis, tačiau pakankamai 
skaudus. Laikas baigti ambicinius mostus, atstatyti iš
eivijos veiksnių vieningumą ir bendros veiklos frontą.

KANADOS ĮVYKIAI

Pasaulio įvykiai
NAUJĄ ĮTAMPĄ P. AFRIKOJE ATNEŠĖ PAPILDOMI PARLA
MENTO rinkimai penkiose rinkiminėse apylinkėse, kai vieną 
jų laimėjo bet kokias rasines nuolaidas atmetanti dešiniųjų 
grupė, lig šiol baltųjų parlamente neturėjusi nė vieno atstovo. 
Tai buvo smūgis prez. P. W. Bothai ir valdančiai tautinei parti
jai. Jis atšaukė pavojaus stovį šešiuose mažuose miesteliuose, 
bet jį įvedė aštuoniuose Cape Town miesto distriktuose. Pavo
jaus stovis dabar apima 38 vietoves, turinčias 9 milijonus gyven
tojų iš bendro 32 milijonų skaičiaus. Negrų riaušėms sustabdy
ti policininkų gretos iki 1986 m. kovo 1 d. bus papildytos 11.000 
vyrų. Tada P. Afrika jų turės 56.000. Nuo liepos 21 d., kai buvo 
paskelbtas pavojaus stovis, žuvo 334 asmenys, kai tuo tarpu anks

Naujasis Kvebeko partijos 
vadas ir premjeras P. M. John- 
sonas paskelbė provincinio 
parlamento rinkimus gruo
džio 2 d. Jis yra jau trečias 
premjeras, sugundytas skubių 
parlamento rinkimų. Du to
kie ankstesnieji bandymai bu
vo nesėkmingi: rinkimus skau
džiai pralaimėjo liberalai su 
savo naujuoju vadu J. Turne- 
riu, panašus likimas ištiko ir 
F. Millerio vadovaujamus Onta
rio konservatorius, valdžion 
grįžusius tik su mažumos vy
riausybe ir iš jos išstumtus D. 
Petersono liberalų sandėrio 
su B. Rae socialistais. Ir J. Tur- 
nerio, ir F. Millerio kritimas 
buvo netikėtas. Jie, tapdami 
naujais partijų vadais, gavo 
užtikrintą atstovų daugumą 
parlamente. Tokios atramos 
neturi P. M. Johnsonas, ku
riam pasitraukiantis R. Le
vesque Kvebeko parlamente

Kvebeke
vo paskelbtas R. Levesque pla
nuojamas atsistatydinimas, 
liberalus žadėjo remti 60% rin
kėjų, Kvebeko partijos atsto
vus — tik 27%. Kai vadovybę 
perėmė P. M. Johnsonas, Kve
beko partijos populiarumas 
padidėjo iki 38%, liberalų su
mažėjo iki 50%. Paskutinieji 
viešosios nuomonės tyrimo 
duomenys liudija, kad už libe
ralus dabar balsuotų 50% rin
kėjų, už Kvebeko partijos at
stovus — 41%. Iki gruodžio 2 d. 
tarp abiejų partijų gali išsi
vystyti apylygė kova. R. Bou- 
rassos liberalų laimėjimą pra
našauja, net 72% apklaustų 
kvebekiečių noras turėti nau
ją vyriausybę.

Ontario gyventojai su šyp
sena sutiko finansų ministe- 
rio R. Niksono naujajame biu
džete nuimtą 7% prekybos mo
kestį nuo maisto gaminių val- 
eYhlniir ir rrMnrnnnnir ilfi ¥ir

Solistai, su jungtiniu choru atlikę STASIO ŠIMKAUS kantatą “Atsisveikinimas su tėvyne” Kanados lietuvių 
dienu koncerte 1985 m. spalio 13 d. Anapilio salėje, Toronte-Mississaugoje. Iš kairės: RIMAS STRIMAITIS, 
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“Svarbiausia - aš jau
Tai žodžiai iš okupuotos Lietuvos pabėgusio tautiečio

1985 m. rugpjūčio 4 d. Alfon
sas Sakauskas išbrido į Oelan- 
do salos krantą su dviem šim
tais rubliŲ neperšlampame 
maišelyje permirkusiose kel
naitėse. Rubliai buvo visiškai 
beverčiai, bet svarbiausia, kad 
“aš jau čia”. Taip galvojo dziu
do meistras, matęs, kaip jo 
draugas buvo sučiuptas ir su
grąžintas j žvejų laivą, iš ku
rio jie abu mėgino pasprukti.

Taip pradeda pasakojimą 
apie naujausią lietuvį pabė
gėlį Švedijoje Stockholmo 
dienraščio “Dagens Nyheter” 
korespondentas Osmas Vata- 
nenas, turėjęs progą su juo 
pasikalbėti.

Alfonsas Sakauskas pabėg
ti į užsienį svajojo dar tarnau
damas sovietinėje kariuome
nėje, kur jam neblogai sekėsi. 
Kaip džiudo instruktorius jis 
priklausė sportininkų kuopai. 
Jo neišsiuntė toli už Lietuvos, 
kaip daugelio kitų. Išėjo tele
grafisto kursą, o po to važinė
jo po turnyrus.

Prieš penkerius metus išėjęs 
iš kariuomenės, Sakauskas ne
sunkiai gavo džiudo instruk
toriaus vietą su dviejų šimtų 
rublių atlyginimu. Tačiau ma
žai kas pasitenkina tokia al
ga Lietuvoje. Žmonės visaip 
verčiasi, kombinuoja. Pasi
mokyti iš ko yra: valdžios žmo
nės gyvena prašmatniai, atski
rai aprūpinami. Aišku, ir liau
dis mėgina eiti jų pėdomis.

Neilgai trukus ir panevė
žietis darbininko vaikas pra
dėjo aukštesnės klasės gyve
nimą. Prisidėjo prie dažyto
jų ir remontininkų, kurie pri
vačiai dirbdami gerai uždirb
davo. Jie atlikdavo darbą gerai 
ir greitai, ne taip, kaip valdžios 
atsiųsti darbininkai, kurie vis
ką daro lėtai ir blogai.

Uždirbdamas per mėnesį iki 

davo automobiliui, drabu
žiams, kelionėms.

Žmonės Lietuvoje, pasakoja 
jis, tuojau žiūri, kaip esi apsi
rengęs. Svarbu, ką turi kišenė
je, ne galvoje. Iš karto matoma, 
jei kas pasitenkina mėnesine 
savo alga.

Keliaudavo Sakauskas po to
limiausius Sov. Sąjungos pa
kraščius, matė Sachaliną, 
Kamčatką, Azijos sritis.

Čia švedas korespondentas 
įsiterpė su klausimu, ar tie 
kraštai pasakotojui kada nors 
atrodė jo tėvynė.

Sakauskas lėtai, dvejoda
mas patraukė pečius, tarsi ne- 
žinomadas gerai ką pasakyti. 
Jį domino tiktai tų kraštų gam
ta, bet visos Sov. Sąjungos jis 
niekada nelaikęs savo tėvy
ne. Tėvynė — tai Lietuva.

Tada pagyvėja jo mėlynos 
akys, ir jis pasakoja, kaip ru
sai žiūri į jo respubliką: dau
gelis rusų jį klausdavo, kodėl 
lietuviai jų nemėgsta, kodėl 
jie “tokie fašistai”, tai reiš
kia, rusų priešai. Būdamas 
Volgograde, Sakauskas pa
klausė savo ruožtu, kaip rusai 
jaustųsi, jeigu pas juos atke
liavę lietuviai verstų mokytis 
lietuvių kalbos ir lietuviškai 
gyventi.

Alfonsas Sakauskas vieno
dai gerai kalba lietuviškai ir 
rusiškai, graibosi angliškai ir 
pradėjo mokytis švediškai. 
Niekad nepriklausė pionie
riams, komjaunimui ar parti
jai. Aišku, būtų buvę lengviau 
priklausyti, — pripažįsta, bet 
niekada nejautęs tokio reika
lo. Esą visa režimo propagan
da jam nepatikusi. "Aš toks, 
kad noriu pats pirma pamatyti, 
išgirsti, patirti, tik po to spręs
ti — ar tai būtų Markso ar Die
vo klausimai.

nhihiiil miminlii m nriirh 

laisvę, bet tik tada, jei toji lais
vė nenukreipiama prieš so
cializmą. Tai kokia čia laisvė? 
— toliau klausia jis ir dėsto: 
Švedijoje per keletą dienų jis 
daugiau patyręs ir sužinojęs, 
negu per visą ligšiolinį savo 
gyvenimą (Sakauskui dabar 
26-ri). “Ten jaučiausi tik dant
račio dalelė, niekas”.

Apie pabėgimo aplinkybes 
Stockholmo dienraščio kores
pondentui Sakauskas štai ką 
papasakojo. Užmezgęs ryšius 
su jūreiviais, susipažino su 
pirmuoju vairininku, iš kurio 
laivo jis paspruko. Besireng
damas bėgimui, Sakauskas su
sirado darbą maudyklėje ir ke
letą mėnesių intensyviai mo
kėsi plaukti. Ir taip vieną die
ną įlipęs į žvejų laivą. Drau
gas jį pristatė kapitonui, ne
va norėdamas jam parodyti lai
vą, o iš tikrųjų jį paslėpęs tink
lų patalpoje, kur išgulėjo tris 
paras.

Trečią parą prie vairo stovė
jo draugas. Visa įgula, išskyrus 
mašinistą, miegojo. Mašinistą 
surišę, abu šoko į jūrą. Tačiau 
draugas (rusas) buvo su drabu
žiais ir gelbėjimo ratu, ne
įstengė plaukti. Taip jie plū
duriavo apie dešimtį minučių 
netoli laivo.

Tada ant denio pasirodė du- 
trys jūreiviai ir pradėjo šauk
ti: ką jie ten daro? Turi susto
ti. Tada Alfonsas Sakauskas 
pasinaudojo savo sugebėjimu 
plaukti ir leidosi į krantą. įgu
la guminiu laiveliu pasivijo 
draugą ir ištraukė iš vandens. 
Būdami drauge visi, jie pra
džioje nesusigaudė, iš kur dar 
vienas atsidūrė vandeny. To ir 
užteko Sakauskui išplaukti į 
krantą.

Dienraštis “Dagens Nyheter” 
straipsnį iliustravo nuotrau- 
m liiriiiiiiiiiiiriiiiiniiiiliniin 

čiau per 323 dienas tebuvo su- • 
silaukta 509 žuvusių. Prez. P.
W. Botha paskelbė, kad polici
ja ir kariuomenė dabar veiks 
už įstatymų ribos ir negalės 
būti kaltinama įstatymų pa
žeidimu teismuose. įvedami 
griežti suvaržymai visiems 
žurnalistams. Jie negalės fil
muoti ir fotografuoti prieš 
baltųjų valdžią nukreiptų riau
šių, užrašyti protesto pareiš
kimų magnetofono juostelėn. 
Už šių suvaržymų nesilaikymą 
gresia 10 metų kalėjimo. Net 
ir riaušėms stebėti žurnalis
tams reikės policijos leidimo. 
Šiomis taisyklėmis norima su
stabdyti laisvąjį pasaulį pa
siekiančius ginkluotos poli
cijos susikirtimų vaizdus.

// Grąžino jūrininką
/ Iš sovietų laivo “Maršalas 
Konevas”, plaukusio Misisi
pės upe, bandė pabėgti ukrai
nietis Miroslavas Medvidas, 
nemokantis anglų kalbos. Jis 
iššoko iš laive ir atplaukė į 
krantą. Pareigūnai jį įsodino į 
laivelį ir vežė laivan. Tada jis 
antrą kartą bandė pabėgti, vėl 
pasiekdamas Misisipės krantą. 
Saukiantį ir protestuojantį jū
rininką M. Medvidą įgulos na
riai prievarta nusivežė laivan. 
Tik tada įsikišo JAV valstybės 
departamento atstovai. Sovie
tinis laivas buvo sulaikytas 
Belle Chase uoste prie New 
Orleans. Jūrininko apklausi
nėjimas įvyko JAV pakrančių 
apsaugos laive “Salvia”, daly
vaujant sovietinio laivo atsto
vams. Nenuostabu, kad tokiose 
aplinkybėse M. Medvidas per 
vertėjus pareiškė savo “norą” 
grįžti Sovietų Sąjungon. Šis 
įvykis primena taip pat nesėk
mingai pasibaigusį S. Kudir
kos bandymą pabėgti. Jį vėliau 
teko išlaisvinti diplomatinė
mis priemonėmis. Atrodo, iš S. 
Kudirkos atvejo nebuvo pasi
mokyta.

Antras pabėgėlis
Netikėto pabėgėlio susilau

kė JAV ambasada Afganistano 
sostinėje Kabule. Čia politi
nės globos pasiprašė devynio
likmetis sovietų karys, saugo
jęs netoli ambasados esantį 
Kabulo radiofoną. Jis sakosi 
nenorįs kariauti, tik grįžti na
mo. JAV ambasadą apsupo ka
riuomenė, nutraukusi elektros 
tiekimą. Apsupimą pasmerkė

JAV valstybės sekr. G. Shultzas, 
diplomatiniais reikalais skris
damas Maskvon, kai jo lėktu
vas buvo nusileidęs Airijoje. 
G. Shultzas pabrėžė, kad JAV 
vyriausybė nori padėti tam 
eiliniam sovietų kareivėliui, 
nors anksčiau buvo pasisakyta 
prieš politinės globos sutei
kimą pabėgėliams JAV amba
sadose ir konsulatuose. Minė
tasis kareivis buvo betgi per
duotas rusams. Pastarųjų dvie
jų savaičių laikotarpyje parti
zanai sustiprino savo kovas 
Afganistane. Sakoma, kad 
jiems Kabule ir Pandžiro slė
nyje pavyko sunaikinti apie 
20 sovietinių malūnsparnių ir 
lėktuvų. Kovai prieš lėktuvus 
naudojamos modernios ameri
kiečių “Stinger” raketos. Li
bano Beirute buvo paleisti trys 
įkaitais paimti sovietų diplo
matai — ambasados attache O. 
Spirinas, prekybos atstovas V. 
Mirikovas ir gydytojas N. Svirs
kis. Ambasados sekr. A. Katko
vas buvo nušautas ir išmestas 
į šiukšlyną V. Beirute.

Atgaivino koaliciją
Italijoje pasibaigė politinė 

krizė, prasidėjusi spalio 17 d. 
socialisto premjero B. Craksio 
atsistatydinimu d ė 1 respub- 
likininkų pasitraukimo iš koa
licinės vyriausybės. Krizę at
nešė ekskursinio italų laivo 
“Achille Lauro” pagrobimas, 
priverstinis grobėjų nukreipi
mas Sicilijon keleiviniu Egip
to lėktuvu, su jais skridusio 
Palestinos išlaisvinimo fronto 
vado M. Abbo išleidimas Jugos
lavijon. Jo suėmimo reikala
vo prez. R. Reagano vyriausy
bė, kurios įsakymu laivyno nai
kintuvai Egipto lėktuvą nu
kreipė į Atlanto Sąjungos ba
zę Sicilijoje. Prez. R. Reaga- 
nas norėjo, kad laivo grobėjai 
būtų atiduoti Amerikos teis
mui, bet juos pasiliko Italija. 
Jos prez. F. Cossiga nesutiko 
priimti premjero B. Craksio 
atsistatydinimo. Jam vėl teko 
pradėti pasitarimus su koalici
joje dalyvavusiomis partijomis 
— krikščionimis demokratais, 
socialistais, respublikininkais, 
liberalais ir socialdemokra
tais. Koaliciją atgaivino so
cialisto premjero B. Craksio 
įsipareigojimas griežčiau trak
tuoti palestiniečių PLO organi
zaciją, kuriai jau buvo suteik
tas oficialus pripažinimas.
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Komisaras moko kunigus Lietuvoje
“LKB kronika” 67 numeryje rašo apie sovietinį religinių reikalų 

įgaliotinį Petrą Anilionį, kaltinantį kunigus

Lenkų ir žydų santykiai

Kaišiadorys. 1985 m. gegužės 
28 d. į Kaišiadorių vyskupi
jos kuriją atvyko įgaliotinis 
Petras ANILIONIS, kur sukvies
tiems vyskupijos dekanams su
rengė “konferenciją”. P. ANI
LIONIS buvo nepatenkintas 
Giedraičių klebono kun. V. CU- 
KURO elgesiu, kuris, įgalio
tinio žodžiais tariant, gegu
žės 5 d. Giedraičiuose surengė 
pal. Mykolo GIEDRAIČIO 500 
metų jubiliejaus minėjimą. 
“Dar blogiau, — piktinosi įga
liotinis, — pasikvietė ekstre
mistus kunigus — Roką PUZO- 
NĄ ir Kastytį KRIKŠČIUKAI
TĮ. Šie trukdė žmonėms mels
tis .. . Buvo giedamas Lietu
vos himnas “Lietuva, Tėvyne 
mūsų” (himnas nebuvo gieda
mas) ir Maironio “Lietuva bran
gi, mano Tėvyne”. Kam, girdi, 
to reikia!

Kun. K. KRIKŠČIUKAITIS 
Vepriuose per Sekmines pasa
kė netinkamą pamokslą, kal
bėjo žmonėms, kad jo tėvai bu
vo išvežti į Sibirą, o jis pats 
badavęs, augęs vaikų namuo
se, likęs luošas ... Per pamoks
lą reikia kalbėti tik apie Die
vą” — aiškino dekanams P. 
ANILIONIS. Įgaliotinis peikė 
Panevėžio ir Vilniaus vysku
pijų kunigus, kam nesutaria, 
rinkdami kunigų tarybas. “Ne
gerai, kad žmonės meldžiasi 
ne tik bažnyčiose, bet ir miš
ke — kalbėjo P. ANILIONIS, 
— kam reikėjo per Sekmines 
apvaikščioti Kalnus Vilniaus 
kalvarijose, juk kalvarijų kop
lyčios seniai susprogdintos ir 
nugriautos, tad kam dar vaikš
čioti po mišką”. Paskaitos me
tu įgaliotinis gyrėsi dekanams 
žinąs, kas vadovauja pogrin
dinei kunigų seminarijai.

* * *

Kaunas. 1985 m. gegužės 31 
d. susitikimui su RRT įgalio
tiniu P. ANILIONIU buvo su
kviesti Kauno ir Vilkaviškio 
dekanai. P. ANILIONIS pareiš
kė skaitysiąs pranešimą apie 
praėjusių metų ekstremizmo 
pasireiškimus katalikų kuni
gų tarpe. Didžiausiais ekstre
mistais P. ANILIONIS laiko 
kun. Roką PUZONĄ ir kun. An
taną JOKŪBAUSKĄ. Esą šie 
kunigai savo pamokslais — 
vienas viešai pasakodamas, 
kaip saugumas jį užverbavo, 
o kitas neprašytas Vilniaus 
Šv. Teresės bei Petro ir Povilo 
bažnyčiose atlaidų metu liaup
sindamas nuteistus kunigus — 
patys prašosi į kalėjimą. Įga
liotinis pažadėjo, kad sąlygos 
atsidurti į kalėjimą jiems bus 
sudarytos. “Tik pagalvokit,-kal
bėjo P. ANILIONIS, — kun. R. 
PUZONAS Vepriuose per Sek
mines žmonėms, susirinku
siems pasisemti Šv. Dvasios 
dovanų, sakė pamokslus ne 
apie Šv. Dvasią, o apie save”.

P. ANILIONIO nuomone, šv. 
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Kazimiero jubiliejus praėjęs 
neblogai, didelio triukšmo ne
buvo, išskyrus skandalą, kurį 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčio
je sukėlęs ekstremistas A. JO- 
KŪBAUSKAS su savo šalinin
kais. “Incidento metu suplė
šyta kamža, o juk tai valstybės 
turtas”, — tvirtino P. ANILIO
NIS.

Savo kalboje įgaliotinis lie
tė vyskupijų kunigų tarybas. Jo 
nuomone, kuriose vyskupijose 
tvirta ranka, ten viskas gerai. 
Esą tik dėl silpnos rankos Pa
nevėžio vyskupijoje atsirado 
dvi tarybos, o Vilniaus arki
vyskupijoje net trys.

Kalbėdamas apie kun. Joną- 
Kastytį MATULIONĮ, P. ANI
LIONIS teigė, kad jis pats sa
vo elgesiu prašėsi į lagerį. 
(Keista, tačiau po suėmimo to
kiais pačiais žodžiais kalbė
jo ir kai kurie kunigai).

Įgaliotinis kaltino kun. Juo
zą GRAŽULĮ, kam viešai ragi
no tikinčiuosius pasirašyti po 
raštu, ginančiu suimtą kuni
gą. Įgaliotinis niekino neaki
vaizdinę kunigų seminariją. 
“Kokia toji seminarija, ar tik 
ne vienas kun. Antanas ŠEŠ
KEVIČIUS visas jos mokoma
sis personalas” — kalbėjo P. 
ANILIONIS. Dauguma dekanų 
tylėjo. Po paskaitos buvo bend
ros vaišės.

♦ ♦ *

Telšiai. 1985 m. birželio 4 d. 
į Telšių vyskupijos kuriją, RRT 
įgaliotinio Petro ANILIONIO 
nurodymu, buvo suvkiesti vys
kupijos dekanai ir vicedeka- 
nai. P. ANILIONIS, kalbėda
mas apie Vilniaus ir Panevė
žio vyskupijų kunigų tarybas, 
tvirtino, kad kunigai patys 
tarp savęs nesutaria, po kelis 
kartus rinko kunigų tarybas, 
todėl šiose vyskupijose ir su
sidarė nenormali padėtis — 
vienoje dvi, kitoje net trys ta
rybos. Įgaliotinis tvirtino deka
nams, kad, renkant kunigų ta
rybas, Šeduvos (Panevėžio vys
kupija) klebonas kan. Bronius 
ANTANAITIS elgėsi prieš ka
nonus ir taip elgtis ragino ki
tus. Įgaliotinio turimomis ži
niomis, kan. B. ANTANAITIS 
į Vilniaus Aušrs Vartus lydė
jęs ekstremistą kun. A. JOKŪ
BAUSKĄ, kuris neprašytas at
laiduose kalbėjo iš sakyklos. 
Telšių vyskupijoje, lyginant su 
kitomis vyskupijomis, yra dau
giausia parapijų be kunigų. P. 
ANILIONIS išdrįso aiškinti de
kanams, jog Lietuvos vyskupai 
buvo iš anksto susitarę vieną 
vyskupiją palikti be kunigų, 
kad paskui galėtų skelbti už
sieniui, jog dėl valdžios kaltės 
vyskupijoje trūksta kunigų. 
Kun. PALŠIUI paklausus, ko
dėl iki šiol nepaleisti nekalti 
kunigai, įgaliotinis atkirto, kad 
jie to norėjo, todėl ir nebus pa
leisti.

STEPAS VARANKA

Lenkų laikraštis “Gwiazda 
Polarna” 1985. IV. 13 išspaus
dino J. Modrzejewskio straips
nį, gvildenantį lenkų-žydų san
tykius. Čia pateikiu pagrin
dines jo mintis. o

Tolerancijos kraštas
Žydų nuomone, Lenkija bu

vo labiausiai nusistačiusi 
prieš žydus. Bet tai netiesa. 
Nuo viduramžių Lenkija buvo 
persekiojamų žydų prieglauda 
visoje Europoje. Žydai nebuvo 
varomi iš Lenkijos, kaip tai 
darė Britanija, Ispanija ir ki
ti kraštai. Rabinų atstovas J. 
H. Herz 1941 m. Britanijos Lon
done pareiškė: “Aš ne kartą 
minėjau, kad religinės tole
rancijos pirmenybė priklauso 
ne Vokietijai, Italijai ar Pran
cūzijai, bet Lenkijai’,’. Lenki
joje buvo 10% žydų. Nė viena 
valstybė neturėjo tokio jų nuo
šimčio. Nė vienas Lenkijos ka
ralius nebuvo antisemitas. 
Lenkų tolerancijos dėka žydai 
sukūrė aukštą savo kultūrą. 
Tokios tolerancijos mažu
moms nėra nė dabartinėje Iz
raelio valstybėje.

Skaudūs kaltinimai
Kaltinimai, kad prieškarinė 

Lenkija buvo antisemitiška, 
nėra pagrįsti. Nusistatymas 
prieš žydus nėra antisemitiz
mas. Pastarasis yra hitlerinė 
eksterminacija, caro laikų žy
dų pogromai. Tiesa, Lenkijoje 
buvo jaučiamas tam tikras ne
palankumas žydams, bet ne 
dėl religinių priežasčių, o dėl 
ekonominių. Prie to prisidėjo 
žydų elgesys. Lenkijai kovo
jant su bolševikais 1918-1920 
m. dėl savo nepriklausomybės, 
žydų dauguma ėjo su komunis
tais. Tuo laiku dauguma žydų 
buvo priešinga Lenkijos valsty
bei. Kaltinimas, kad lenkai 
padėjo vokiečiams naikinti 
žydus, yra skaudi netiesa. Taip 
rašo Modrzejewskis.

Holokaustas
Jau eilė metų žydų organi

zacijos JAV-se stengiasi, kad 
vidurinėse mokyklose būtų 
įvestos privalomos pamokos 
apie holokaustą. Pagal žydų 
sukurtą versiją pabrėžiama, 
kad tik vieni žydai buvo žudo
mi.

Tokios pamokos jau yra įves
tos nuo 1970 m. Niujorke. Da
bar stengiamasi, kad tokios 
pamokos būtų įvestos ir kito
se mokyklose.

Žydų propaganda vienaša
liškai vaizduoja holokaustą 
knygose, ypač filme, kurią te
levizijoje stebėjo per 150 mili
jonų žmonių, Tas filmas buvo 
paruoštas labai propagandiš- 
kai, prasilenkiant su tikrove. 
Aiškiai jaučiama, kad norėta 
laimėti amerikiečių žiūrovų 
simpatijas, kai pradėjo šlu
buoti premjero Begino politi
ka.

“Holocaust” filmas buvo pil
nas melo ir šmeižto prieš len
kus. Taip rašo J. Modrzejewski 
(ne tik prieš lenkus, bet ir lie
tuvius, ukrainiečius, S.V.). Bu
vo rodomi lenkų policijos dali
niai su tautiniais lenkų ženk
lais — ereliu ant kepurių (jie 
vykdę egzekucijas).

1980 m. JAV prezidentas Car
ter įsteigė “The US Holocaust 
Memorial Council”. Komisijo
je iš 24 asmenų 20 yra žydai. 
Komisijos pirmininku yra ra
šytojas žydas Elie Wiesel. Jo 
nuomone, holokausto aukomis 
buvo vien tik žydai. Toji komi
sija yra išlaikoma JAV pilie
čių pinigais. Komisijos nariai 
važinėja po įvairias valstybes, 
įskaitant Sovietų Sąjungą. Vie
nas komisijos tikslų yra pasta
tyti brangų paminklą Vašingto
ne ir įsteigti studijų centrą 
6.000.000 nužudytų žydų atmi
nimui.

Įvykiai Lenkijoje
Lenkų holokaustas — naiki

nimas prasidėjo daug anks
čiau negu žydų, būtent 1939 m. 
Vokietijai užpuolus Lenkiją.

Zakopanės mieste 1940 m. 
įvyko vokiečių ir sovietų kon
ferencija, kurioje buvo nutar
ta naikinti, žudyti Lenkijos 
gyventojus. Pirmieji koncen
tracijos stovyklų kaliniai bu
vo lenkai, o ne žydai. Žydų nai
kinimas vyko dvejus metus, o 
lenkų — penkerius. Visa Len
kija vokiečių okupacijos me
tais buvo koncentracijos sto
vykla. Masinis žydų naikini
mas prasidėjo nuo 1941 m. ir 
iki karo pabaigos buvo sunai
kinta 3 milijonai Lenkijos žy
dų ir tiek pat lenkų.

Žydų vadai, politikai ir ra
šytojai tvirtina, kad Hitleris 
norėjo išnaikinti vien tik žy
dus. Toks tvirtinimas yra ne
teisingas. Lenkų naikinimas 
buvo suplanuotas dar prieš 
prasidedant II D. karui. 1922 
m. gen. Hans von Secht rašė, 
kad Lenkija turi būti sunaikin
ta, nes ji yra kliūtis Vokieti
jos plėtrai. 1925 m. Hitleris 
knygoje “Mein Kampf” dėstė, 
kad slavai ir žydai turi būti 
išnaikinti. Geriausias įrody
mas yra paties Hitlerio įsaky
mas 1939. VIII. 22 SS daliniams 
naikinti Lenkijos vyrus, mote
ris ir vaikus, kad Vokietijai 
tektų jų gyvenamieji plotai. 
Ar žydai pavydi lenkams to 
skaudaus likimo?

Dabartinėje Lenkijoje
Vokiečių okupacijos metu 

Lenkijoje buvo per 2 milijonus 
žydų. Kai Vokietija pradėjo 
karą prieš Sov. Sąjungą, į Len
kiją subėgo dar 800.000 žydų. 
Po karo Lenkijoje buvo likę 
per 100.000 žydų. Vėliau tūks
tančiai žydų grįžo į Lenkiją su 
Raudonąja armija. 1944-45 m. 
iš Sov. Sąjungos sugrįžo dar 
apie 200.000. Netrukus prasi
dėjus žydų emigracijai iš Len
kijos Izraelin, išvyko apie 
170.000 žydų. Lenkijoje beli
ko 1-1.5% žydų.

Rašytojas Stefan Kisielews- 
ki sako, kad po karo Lenkijo
je atsirado didelė žydų inte
ligentų grupė, dauguma jų — 
marksistai iš Sov. Sąjungos. 
Jiems nerūpėjo Lenkijos var
gai. Jie visi Lenkijoje užėmė 
aukščiausias vietas valdžios 
institucijose, ypač kariuome
nėje ir policijos įstaigose, 
pvz. Berman, Minza, Zam- 
browski, Feigin, Rozanski ir 
daug tūkstančių kitų, kurie 
valdė priespaudos būdu Len
kiją.

Po Stalino mirties komunis
tai, spaudžiami Lenkijos gy
ventojų, pradėjo jieškoti kal
tininkų savo tarpe. Centrinio 
komunistų partijos komiteto 
narys Leon Wudzki nurodė žy
dų veiksmus, nuo kurių žmo
nės bėgdavo į miškus slapsty
tis. Aukšti žydų pareigūnai 
prisidengdavo lenkiškom pa
vardėm.
f Lenkų organizacijos “Laisvė 
ir nepriklausomybė” (WiN) 

'pareiškime Tautų Sąjungai 
1946 m. rašė, kad šalia sovie
tinių komunistų, kurie sten
giasi Lenkiją susovietinti, jų 
talkininkais yra aršūs žydų 
komunistai. Tai ne vien tik len
kų skundas. Apie tai viename 
simpoziume žydų rabinas Ar
nold A. Wolf rašė: “Po karo 
Stalinas pasirinko žydus at
stovauti sovietinei valdžiai 
keliose satelitinėse valstybė
se, nes jis pagrįstai nepasiti
kėjo nacionalizmo šalininkais, 
kurie anksčiau ar vėliau išsi
veržtų iš didrusių dominaci- 
jos”. Tasai Stalino “romansas” 
su žydais greitai pasibaigė. 
Pasak rabino Wolfo, Stalinas 
labiau nekentė žydų, negu len
kų.

Žydų, tarpe yra ir ne fanati
kų. Štai 1946 m. 120 žydų, gy
venusių Palestinoje, paskelbė 
viešą pareiškimą, smerkiantį 
Lenkijoje gyvenančius žydus 
už jų negarbingą veiklą, esą 
žydai komunistai nieko neiš
moko nuo Rusijos revoliucijos 
laikų; siekiant savo tautai lais
vės, nepriklausomybės ir gero
vės, negalima stumti kitų tau
tų vergijon ir nelaimėn.

JAV rašytojų kaltinimai, 
kad Lenkijos pogrindžio armi
ja vokiečių okupacijos metais 
nerėmė žydų, kad ji bendra
darbiavo su vokiečiais žydų 
naikinime, esanti netiesa. Dau
gelis faktų rodo, kad žydai pa
tys bendradarbiavo su Gesta
pu. Pvz. Abram Ganewajch su
organizavo š n i p ų-išdavikų 
tinklą Varšuvoje. Žydas J. Dia
mond suorganizavo gerai vei
kiantį agentų tinklą Gestapui, 
kurie išdavinėjo lenkus veikė
jus vokiečių Saugumui. Žiau
rumu pasižymėjo aukštas len
kų Saugumo valdininkas žydas 
Czaplicki, kuris tapo specia
listu tardytoju Lenkijos po
grindžio veikėju. Jo tardymo 
būdas buvo — fizinis kankini
mas.

Žydų balsai
Autorius Modrzejewski 1971 

m. parašė straipsnį “Atitaiso
me antilenkiškas melagystes”, 
kurį paskelbė lenkų spaudoje. 
Po trejų metų tą straipsnį ang
lų kalba “Genocide of the Na
tional Character” pasiuntė ir 
žydų spaudai. Žydai jį atmetė. 
Tame straipsnyje autorius

rašė, esą Max I. Dumont kny
goje “Jews, God and History” 
rašo: “Gėdingiausią buvo Len
kijos laikysena — ji be jokio 
protesto perdavė 2.800.000 iš 
3.300.000 savo žydų vokie
čiams”. Michael Elkins kny
goje “Forged in the Fury” ra
šo, esą žlungant Lenkijai, len
kų kareiviai metė šautuvus, 
griebė kuolus ir mušė žydus. 
Oscar Pinkus knygoje “The 
House of Ashes” rašo: “Tru
putį vėliau žydų naikinimas 
tapo reguliaria krašto armi
jos politika”.

Milijoniniai knygų tiražai, 
kuriomis yra užpildytos biblio
tekos ir knygynai, kaž kodėl 
žydų rašytojai prasilenkia su 
tikrais istorijos faktais, iškel
dami vien tik žydų kančias. 
Tiesa, žydai vokiečių karo me
tu ir okupacijos laikais skau
džiai nukentėjo, to niekas ne
gali paneigti. Tai baisios ka
ro pasekmės, kurias išnaudojo 
išsigimę įvairių tautų sadis
tai. Tačiau Amerikos žydai į 
tai pro pirštus žiūrėjo. Ar jie 
nėra nusikaltę, kad savo tau
tiečiams nesuteikė reikiamos 
pagalbos? Dabar prieinama ar
chyvinė medžiaga rodo, jog bu
vo galima išgelbėti tūkstan
čius, o gal net milijonus, žy
dą gyvybių. Kodėl žydai neiš
kelia viešumon tų valstybių ir 
tų politikų, kurie nepritarė 
žydų masių gelbėjimo akcijai? 
Tai XX š. gėda, kad didžiosios 
pasaulio galybės nesugebėjo, 
o greičiausiai nenorėjo žy
dams Europoje padėti.
Bandymai santykius švelninti
Pasaulio lenkų kongresas 

iki šiol toje srityje nedaug ką 
padarė. 1983-1984 m. lenkų 
spaudoje plačiai buvo minima, 
kad pasiektas susitarimas “še
šių teisingųjų”. Lenkams atsto
vavo Jan Karski, Jerzy Lerski 
ir Jan Nowak-Jezioranski, žy
dams — Wiesenthal, Lichten ir 
Browicz. Lenkų atstovai apgai
lestavo ir pasmerkė lenkų anti
semitizmą.

Pagrindinis tikslas buvo, 
kad pasaulio lenkai stipriau 
remtų Izraelį, o žydai spaustų 
Sov. Sąjungą palengvinti išva
žiavimą kitų tautybių žmo
nėms. Apie kaltinimus len
kams nekalbėta.

Įsisteigė JAV-se “Coalition 
for Constitution and Security” 
į kurią įeina ne tik pavergtų 
tautų žmonės, bet ir įvairių 
tautų organizacijos, karo ve
teranai, įvairių tikybų grupės. 
Jos reikalauja, kad JAV vaL 
džios organai laikytųsi savo 
konstitucijos teisių ir neleis
tų savivaliauti buvusio prezi
dento Carterio 1979 m. įsteig
tai OSI (Office of Special In
vestigations), kuri remiasi 
KGB paruoštais priverstų liu
dininkų parodymais.

i Tarp koalicijos atstovų bu
vo ukrainiečiai, lenkai ir ki
tų tautų atstovai. Atsirado as- 

j menys, kurie pasiūlė ukrainie
čiams ir lenkams iš minimos 
koalicijos pasitraukti. Tuo 
atveju jų tautybių tarpe ne
bus jieškoma karo nusikaltė
lių. Ukrainiečiai to pasiūly
mo nepriėmė. Lenkai pasiūly
mą priėmė ir iš koalicijos pa
sitraukė.

Baigdamas šią minčių san
trauką, turiu pastebėti, kad 
dabar lenkai pradėjo kaltinti 
lietuvius žydų žudymu. Štai, 
Toronte leidžiamas lenkų laik
raštis “Związkowiec”, kurio 
vyriausiu redaktorium yra Ja
cek Borzecki, 1985. V. 30 pa
skelbė straipsnį — pareiški
mą skirtą Deschenes komisi
jai, kuri renka medžiagą apie 
karo nusikaltėlius. Jame kal
tinami lietuviai, Paneriuose 
šaudę žydus. Lenkai savo bend
radarbiavimą su naciais ir 
Gestapu bei kariuomenės va
dovybe Vilniuje slepia. Len
kai vokiečių pristatytais 
ginklais žudė ne tik lietuvius, 
bet ir žydus, kurie veikė kaip 
partizanai Vilniaus krašte.

Prie Toronto miesto rotušės įvykusioje lietuvių demonstracijoje 1985.X.12 
kalba prof. ROMAS VAŠTOKAS. Šalia jo — INDRĖ ČUPLINSKAITĖ ir 
LIUCIJA SKRIPKUTĖ. Šia demonstracija buvo protestuojama prieš kali
nimą Sov. Sąjungoje lietuvių, kovojančių už žmogaus teises St. Dabkus

AfA 
VLADUI BALSIUI 

mirus,
jo žmonai ALEKSANDRAI, dukrai VIDAI, žentui dr. 
REMIGIJUI, vaikaičiams GAŠKOMS ir visiems arti
miesiems reiškiu gilią užuojautą ir kartu liūdžiu -

Aleksandra Arūnaitė-Pakalkienė

AfA 
VINCUI JUODELIUI 

mirus,
jo žmoną TERESĘ, dukterį ALDONĄ su šeima, 
sūnus - VYTAUTĄ ir ALGIRDĄ su šeimomis nuo
širdžiai užjaučiu -

Jurgis Strazdas

Mylimai žmonai

a. a. ILONAI BAKIENEI 
iškeliavus į amžinybę,

skausmo prislėgtą jos vyrą dail. JUOZĄ, seserį MARĄ 
su špima ir visus gimines giliai užjaučiu -

Aldona Čerškienė

AfA 
JONUI JONUŠONIUI
Suvalkų trikampyje mirus,

jo sesutei ONUTEI su vyru ir visiems giminėms 
reiškiame gilią užuojautą bei kartu liūdime -

M. Krakauskas M. Dabulis
ir 

Gurklių šeima

AfA 
JONUI JONUŠONIUI

staiga mirus Suvalkų trikampyje,
jo sesutę ONĄ DERLIŪNIENĘ, jos vyrą bei visus 

gimines nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi -

A. J. Ažubaliai J- K. Liutkai
Marcinkevičių šeima A. B. Rickevičiai
B. S. Prakapai E. S. Tolvaišos

O. P. Polgrimai, St. Catharines, Ont.

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

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

(prieš Lietuvių Namus)

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas, neaugštos1 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai

, (contact lenses).



PASTABOS IR NUOMONĖS

Graudus paradoksas
Okupuotos Lietuvos rašytojų iškvietimas 

ir mūsų visuomenės laikysena

'UNISME GOULAG EN U.R.S.S.: OCCUPĖS Pll
1ORTS I 8 MILLIONS DE PRI&OHMIERS sqq MILLION^

Pavergtų tautų vėliavos Prancūzijos sostinėje Paryžiuje, kur buvo surengta didelė demonstracija, ten lankantis 
Sov. Sąjungos kompartijos vadui M. GORBAČIOVUI. Viduryje — Lietuvos vėliava, laikomo jaunuolio tarp dvieju 
lietuvaičių. Demonstracija, kurioje dalyvavo 5000 įvairių tautybių asmenų, protestavo prieš paskirų asmenų ir 
tautų pavergimų. Jų surengė prancūzų veikėjai, organizacijų vadovai ir įvairių tautybių atstovai

Danijos gyventojo odisėja, prasidėjusi Lietuvoje
Buvusio Kybartų pirklio Israelio Radi lino pergyvenimai Sibire

Šešiolika metų Rachlino šei
ma praleido Sibire. Atsitikti
nai buvo išgelbėta giminių 
Danijoje. Grįžę į laisvų pasau
lį, Rachlinai parašė knygą. Čia 
trumpai atpasakoti jų pergyve
nimai pagal d a n ų žurnalo 
“Hjemmet” 1985 m. 20 nr. iš
spausdintą reportažą.

“Staiga mes atsiradome ant 
Langelinje doko Kopenhagoje 
— 9 giminaičiai susitikę po 16 
priespaudos metų. Mes juokė
mės ir verkėme, bejėgiškai 
kalbėdami daniškai, rusiškai, 
vokiškai. .. Tai buvo 1951 m. 
liepos 22 dieną. Tai buvo lai
mingiausia mūsų gyvenimo 
diena”.

Rachelė ir jos vyras Israe
lis Rachlinai sėdėjo vienas ša
lia kito, spausdami padrąsi
nančiai rankas jaukiame savo 
bute ir pasakojo savo išgyve
nimus. Jau praėjo 25 metai, 
bet jie niekada neužmirš. Is
raelis Rachlinas augo Lietu
voje, kur jo tėvas turėjo dide
lį verslą ir eksportavo arklius 
į Daniją. Israelio darbas bu
vo lankyti klientus. Kopenha
gos “Tivolyje” jis susitiko Rach
elę ir įsimylėjo iš pirmo žvilgs
nio. Jie ten susituokė sinagogo
je ir atvyko į Kybartus, kur Is
raelis buvo gimęs. Susilaukė 
sūnaus Schneur ir dukters 
Harriettos.

1940 m. rusų kareiviai įsiver
žė į Estiją, Latviją ir Lietuvą. 
Jiems iškeliauti tada buvo ne
įmanoma, nors norėjo. 1941 m. 
birželio 14 d. NKVD pasibel
dė į jų duris, liepė iškelti ran
kas ir po kratos įsakė pasiim
ti šiltus drabužius. Jie buvo 
išvežti sunkvežimiu į stotį. Tą 
dieną buvo deportuota 40.000 
lietuvių. (“Nepaisant visų ken
tėjimų, dėkojame likimui, kad 
išlikome gyvi, nes po to sekė 
Hitlerio okupacija”). Stotyje 
jau laukė 1200 vyrų, moterų ir 
vaikų. Jie visi buvo suvaryti į 
traukinį, kuris gabeno į rytus. 
Buvo 28 asmenys viename va
gone. Greit išmoko prisitaiky
ti prie vienas kito ir tapo kaip 
viena šeima. Kasdien gaudavo
me dubenėlį sriubos, kartais 
truputį silkių ir duonos. Di
džiausia problema buvo tuale
tas — skylė grindyse. Ypač 
sunku buvo moterims. Niekas 
nežinojo kur važiuoja. Po tri
jų savaičių traukinys sustojo 
Bisk mieste Sibire. Perone bu
vo sustatyti į eilę. Iš jos parei
gūnai išsirinko tuos, kurie at
rodė stipriausi ir sveikiausi. 
Tai buvo tikras vergų turgus. 
Rachlinai pateko į kolūkį, ga
vo vieną kambarį ir darbą. Kli
matas buvo neblogas ir gyveni
mas pakenčiamas. Bet jie dar 
nežinojo kas jų laukia.

Per 16 metų jie buvo perkel
ti į 6 vietas, vis toliau ir toliau 
į Sibiro šiaurę. Gyveno mažuo
se kambarėliuose arba lūšno
se. Vieną dieną 1942 m. birže
lyje atvyko NKVD pareigū
nas ir įsakė keliauti nežinia 
kur. Vėl buvo sukišti su kitais 
į gyvulių traukinį; kuris va
žiavo pirma į rytus, o paskui 
į šiaurę.

Po mėnesio kelionės pateko 
į Jakutsko miestą prie Lenos 
upės. Iš ten buvo perkelti į at
virus baidokus, kurie buvo vel
kami laivo į Bykov Mys. Tai 
miestas ant pusiasalio, kuris 
tęsiasi iki Lediniuotojo van
denyno. Tai buvo pati baisiau- 

i 

utėlėmis ir blakėmis. Kai ban
dė pasiskųsti, NKVD pasakė, 
kad reikės prie to priprasti, 
nes čia reiks palikti visam lai
kui. Vėliau perkėlė į vietą, kur 
leido pasistatyti trobelę —‘jur- 
te’ iš rąstų ir samanų. Jie dir
bo kaip apsėsti, nes artinosi 
žiema — 72 arktikos dienos su 
pūgomis ir 52° laipsniais šal
čio. Rachlinai prisirinko pa
upyje išmestų medžių ir sukišo 
į jų pačių pastatytą krosnį. 
Maisto porcija buvo maža, tad 
gaudė žuvis išsikirtą eketes 
storame lede. Daugelis depor
tuotų mirė nuo šalčio ir per
vargimo. Gyvieji irgi buvo nuo
latinėje baimėje sukristi. Ypač 
rūpėjo vaikai. Šaltis ir ligos 
kamavo juos, sirgo difteritu. 
Bet laimingai pasveiko.

Kiek įmanoma jie bandė iš
laikyti šeimos gyvenimą toje 
nejaukioje aplinkoje. Vaka
rais susirinkdavo prie kros
nies. Kai ugnies šešėliai šoki
nėjo ant sienų, kaip kokių gy
vulių ir fantastiškų būtybių 
atvaizdai, jie pasakodavo vai
kams pasakas. Vaikai mėgo 
tuos vakarus ir dar šiandien 
juos atsimena. Bet koks die- 
noraščio rašinėjimas būtų bu
vęs per daug pavojingas. Die
nos, mėnesiai, metai vilkosi 
pamažu. Svarbiausia — išlikti 
gyvais. Tik viltis juos išlaikė. 
Jie atsisakė mirti. Bet vilties 
negana. 1943 m., kai šeima bu
vo perkelta į Jakutską, mirė 
Israelio motina, 62 metų am-
žiaus. Ji buvo palaidota vieti-/
nėse žydų kapinėse.

Bet kai mirtis ką nuskina, 
atsiranda nauja gyvybė. Rach- 
linų šeima dabar buvo atsidū
rusi Pokrovsko mieste. Rache
lė laukė kūdikio. 1947 m. sau
sio mėn. Samuelis išvydo pa
saulį vietinėje ligoninėje. Ta
da buvo 55° šalčio. Šiaip taip 
apvyniotas rogėmis jis buvo 
parvežtas namo. Samuelio gi
mimas buvo laimingas įvykis. 
Po kelių mėnesių atėjo laiš
kas, kuris pakeitė jų likimą.

Paruošė A. V.metų Sibire

Tokioje lūšnelėje gyveno Rachlinai Sibire, kur buvo deportuoti iš Lietuvos

Kelionė į Šv. Žemę ir Romą. Kalėdos Betliejuje 
2 savaitės - $2,495.00. 1985 m. gruodžio 21 -1986 m. sausio 4 
Amanas, Petra, 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, 
numihiiinin Innin nu urnom 11 mu m m

Antrasis pasaulinis karas 
pasibaigė 1945 m. gegužės mė
nesį. Liepos mėn. Rachlinai 
parašė laišką į danų konsula
tą Maskvoje. Nebuvo tikri ar 
laiškas pasieks jį, bet konsu
latas atsakė, kad Rachelės mo
tina, broliai ir seserys siun
čia sveikinimus. Tie laiškai 
buvo jiems didelis padrąsini
mas. Tai buvo lyg gyvybės li
nija į pasaulį. 1955 m. Rache
lės šeima parašė, kad ji susi
siekė su rusų įstaigomis, bet 
tada nepavyko. Tik kai Dani
jos ministeris H. C. Hansen at
vyko į Maskvą ir priminė iš
tremtuosius rusų vyriausybei, 
Rachlinai gavo leidimą išvykti 
iš Sov. Sąjungos, bet turėjo dar 
metus palaukti. Po daugybės 
formalumų 1957 m. liepos 12 d. 
jie išvažiavo traukiniu Irkuts- 
kan. Pasiėmė tik kasdieninius 
drabužius ir medinį arkliuką, 
kurį vienas iš mūsų draugų iš
pjaustė iš medžio Samueliui. 
Maskvoje juos priėmė gražiai, 
davė gerus pietus. Didžiausią 
įspūdį padarė — televizija, ku
rios niekada nebuvo matę, ir 
tualetinis popierius. Helsin
kyje Samuelis pamatė elevato- 
rių pirmą kartą savo gyvenime. 
Liepos 20 d. laivas “Ariadne” 
išplaukė į Kopenhagą. Ten, ant 
saulės nušviesto doko, laukė 
jų giminės.

Israelis Rachlinas tapo ru
sų kalbos mokytoju, Rachelė 
gavo darbą dideliam magazine, 
sūnus Schneur tapo chemiku-
tyrinėtoju, Harrietta — labo-
rante, Samuelis — žurnalistu.
Pastarasis dabar yra Dani
jos korespondentas Maskvoje. 
Rachlinas dabar išėjo į pensi
ją. Ant buto sienų kabo pa
veikslai iš Sibiro, piešti jų 
draugo Aarono Aprilio, kuris 
irgi paliko Sibirą. Bet ir be tų 
paveikslų Rachlinai prisime
na, net ir mažiausią įvykį, pei
lio aštrumu įrėžtą jų atmintyje.

Šie prisiminimai yra surašyti 
300 puslapių knygoje, kurią 
“Gyldendal” leidykla išleido. 
Taip atsirado knyga “Šešiolika

AURELIJA BALAŠA1TIENĖ

Žvarbaus disonanso tonais 
per visą mūsų visuomenę nuai
dėjo “Santaros-Šviesos” federa
cijos suvažiavimas 1985 m. rug
sėjo mėnesio vidury. Suvažiavi
mo rengėjai, pakartotinai kelia
vę į Vilnių, gavo leidimą suvažia
vimo programoje dalyvauti ketu
riems okupuotos Lietuvos meni
ninkams — trims rašytojams ir 
vienam aktoriui. Iš paskelbto 
“Drauge” pokalbio su suvažiavi
mo rengėjų atstovu paaiškėjo, 
kad kviestieji svečiai iš okupuo
tos Lietuvos skaitys savo kūrybą 
ir paskaitas ...

Tokių svečių kvietimo faktas 
verčia susirūpinti tuo, kad ren
gėjai neberado laisvajame pa
saulyje dėmesio vertų kūrėjų ir 
naiviai buvo įtikinti ar bent bu
vo iš “anapus” užtikrinti prie
spaudoje sukurtų ir okupanto 
aprobuotų meninių vertybių lo
biu. Dar labiau sukrečiantis 
faktas yra gausiai atsilankiu
sios ir literatūros vakare Čika
gos Lietuvių jaunimo centre da
lyvavusios publikos elgesys, 
sukeliant svečiams ovacijas at
sistojimu.

Kai kurie spaudoje piktinasi 
ir mūsų visuomenės “šulų” daly
vavimu programoje, nors šiuo 
klausimu aš turiu savo nuomo
nę. Dalyvavimas ne visada reiš
kia pritarimą, lygiai kaip mark
sizmo studijavimas nereiškia jo 
sekimo ar propagavimo, bet rei
kalą su juo susipažinti. Medi
cinoje yra tiriamos piktybinės 
bacilos, kad su jomis būtų įma
noma sėkmingai kovoti ir jas nu
galėti, ištyrus jų prigimtį. Jei 
tokio pobūdžio renginys įvyktų 
mano gyvenamajame mieste, 
jausčiau gyvą reikalą jame daly
vauti.

Jei “Santara-Šviesa” yra nuta
rusi eiti mūsų visuomenės skal
dymo keliu, paneigdama mūsų 
laisvajame pasaulyje egzisten
cijos ir kovos už Lietuvos sta
tuso principus, nepripažįstant 
okupanto įstaigų legalumo, kaip 
jo nepripažįsta ir didžiųjų va
karų valstybių vyriausybės, ne- 
siųsdamos savo ambasadorių ir 
atstovų į okupuotus Pabaltijo 
kraštus, — tai mane dar labiau 
sukrėtė nepateisinamas mūsų 
publikos elgesys. Teko patirti, 
kad minėtieji svečiai pasiten
kino skaitymu ištraukų iš jau 
išleistų ir cenzūruotų leidinių, 
nepasižymėdami nei menišku 
skaitymu, nei nepaprastomis 
kūrybinėmis aukštumomis, ku
rios būtų galėjusios sukelti to
kį nepaprastą publikos entu
ziazmą.

Ar iš tikro tai buvo sentimen
talių, negalvojančių avinėlių 
minia, kuriai jokie principai 
nėra svarbūs ir kurie nepajė
gia atskirti kūrybos nuo “kū
rybos”. Atrodo, kad Maironio 
ketureilio eilėraščio rečita- 
vimas taip paveikęs, kad reak
cija tapo minios psichologijos 
apraiška. Juk šeštadieninių 
mokyklų šykščiai lankomuose 
renginiuose toli nuo savo tė
vynės gimę moksleiviai taip 
puikiai deklamuoja Maironį, 
Putiną, Brazdžionį ir kitus, 
bet jokių ovacijų nei dėmesio 
nesulaukia.

Iš okupuotos Lietuvos atga
benti profesionalai tapo žy
miai geriau įvertinti, negu 
laisvojo pasaulio talentai, su
kūrę vertingesnius kūrinius 
neprofesinėse sąlygose, lais
valaikiu, atliekamu nuo tiesio

Rengiatės i Lietuvą 
arba Europą?

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

Kreipkitės į “HOUSC O f 220”. Jame rasite 
visokių rūšių keitiklių, transformatorių, pritaikytojų 
ir 220 voltų prietaisų. Mes taip pat pakeičiame prie
taisus iš 220 voltų (110 voltų ir atvirkščiai.

Priimame pasiteiravimus ir dėl pardavimo

ginio profesinio darbo metu. 
Turime klestinčią beletristi
ką, premijuojamą poeziją, mu
zikos kompozicijas, dramas ir 
aktorius, kuriems, kad ir ne 
profesionalams, mūsų kritikai 
stato profesionalius reikala
vimus. Recenzijos, vertinimai 
užpildo periodinės spaudos 
puslapius, iš kurių aiškėja jau 
aukštas meninių vertybių sam
pratos lygis, analizę grindžian
tis pasauliniu laisvos kūrybos 
matikliu. Čia kūrėjas kuria 
taip, kaip jis jaučia, kaip jam 
diktuoja jo talentas, pažiūros, 
išsilavinimas ar skonis, nepai
sant jokių išorinių reikalavi
mų, nebijant cenzūros ar poli
tinės linijos.

Nėra lengva naktimis kurti, 
savaitgaliais repetuoti, atosto
gų metu rašyti, bet rezultatai 
daugumoje atvejų yra profesi
nio lygio ir teikia džiaugsmą 
daugeliui knygos, teatro ir mu
zikos mylėtojų. Tokia kūryba 
mūsuose nėra vertinama pini
gais, ir jos laisvo pasaulio lie
tuvis rašytojas ar kitos kurios 
srities kūrėjas negali išgyven
ti iš savo kūrybos.

Visuomenė tai gerai žino, 
bet tame žinojime glūdi tam 
tikras nusistatymas: lietuviui 
už dešrą ar automobilio sutai- 
symą reikia mokėti, pasiturin
tį verslininką pagerbti už jo 
aukas lietuviškiem reikalam, 
bet meninė vertybė turi būti 
gaunama nemokamai. Jei pa
saulį išvysta lietuviška kny
ga, tai ją išplatinti sunku. Kon
jako buteliui išleidžiama tiek, 
kiek būtų išleidžiama už dvi 
knygas. Bilietai į balius su bu
fetu ir vaišėmis yra skubiai iš
parduodami, ir dažnai trūksta 
vietų dar norintiems įeiti, bet 
į literatūros ar klasikinės mu
zikos koncertus lankosi tik tam 
tikras branduolys, išimtinė 
visuomenės dalis.

Taigi toks nepaprastas en
tuziazmas ovacijomis pagerbti 
okupuotos Lietuvos rašytojus 
bei paskaitininkus yra sun
kiai suprantamas bei visais 
atžvilgiais peiktinas. O kas 
būtų, jei kuris iš jų atsivežtų 
kelis šimtus propagandinių 
išcenzūruotų knygų? Esu tik
ra, kad “importuotų” leidinių 
kiekis būtų per mažas pareika
lavimui patenkinti, nežiūrint 
kainos.

Jei mūsų visuomenės gyveni
me nestinga paradoksų, tai 
toks publikos ir rengėjų pasi
elgimas yra vienas iš didžiau
sių mūsų visuomenės logikos 
ir principingumo stokos įrody
mų. Laukiu dienos,kada laisvo
jo pasaulio lietuvis rašytojas, 
poetas, dramaturgas ar kompo
zitorius susilauks pagerbimo 
ovacijomis. Ir kur eina “San
taros-Šviesos” federacija, ka
daise taip gyvastingai ir iški
liai liudijusi “lietuviškosios 
kultūros gyvybingumą” (LE 
XXVI-449), sukanti iš jau ge
rokai atgyvenusio liberaliz
mo krypties?

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

P.O. Box 1343, Postal Station "B" 
Mississauga, Ontario L4Y 4B6
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Baltiečių atstovai, pakviesti pasitarimui Vašingtone pas JAV ambasadorių 
JACK MATLOCK, krašto apsaugos tarybos koordinatorių, besirengiant 
JAV ir Sov. Sąjungos viršūnių konferencijai Ženevoje. Iš kairės: Amerikos 
estų tarybos pirm. J. SIMONSON, VLIKo vicepinn. dr. I). KRIVICKAS, Lie
tuvių informacijos centro atstovė G. DAMUŠYTĖ, Amerikos latvių sąjun
gos atstovas O. KALNINŠ, Amerikos baltiečių laisvės lygos pirm. A. PIIRI- 
SILD, ambasadorius J. MATLOCK, JAV Lietuvių Bendruomenės atstovas 
A. GURECKAS, Amerikos estų tarybos narys M. A. RIKKEN, Pasaulio 
latvių federacijos pirm. dr. O. PAVLOVSKIS

Kūrybos "laisvė" Lietuvoje
VLIKo memorandumas JAV delegacijai, dalyvaujančiai 

kultūros forume Budapešte

Helsinkio baigiamojo akto 
susitarimų peržiūros konfe
rencijos bei žinovų keli susi
rinkimai jau yra peržvelgę bent 
tris to akto nurodytas sritis — 
saugumą ir nusiginklavimą, 
ekonominį bendradarbiavimą 
ir žmogaūs teises. Tiesa, nusi
ginklavimo ir saugumo užtikri
nimo priemonių reikalais pasi
tarimai, prasidėję pernai, te
bevyksta Stockholme.

Š. m. spalio 15 d. Budapešte 
prasidėjo Helsinkio akto per
žiūros kultūros forumas, kuria
me svarstomas 35 valstybių įsi
pareigojimų vykdymas kultū
ros srityje. Svarstymai liečia 
kultūrinės veiklos laisvę savo 
šalyje ir už jos ribų, kūrybos 
problemas pasikeičiant žinio
mis ir bendradarbiavimu. Šie 
klausimai užkliudo ir cenzū
rą, keliavimo bei komunikaci
jos varžymą, kultūrinių ma
žumų priespaudą. Kultūros 
forumo žinovų pasitarimai, 
kaip numatyta, turėtų tęstis 
Budapešte iki lapkričio 25 d.

Į šiuos pasitarimus JAV pa
rinko iškilių kultūrininkų de
legaciją, atstovaujančią įvai
riom kultūros kūrybinėm ap
raiškom. Ta proga VLIKas įtei
kė visiems delegacijos na
riams dokumentinį memoran
dumą, nurodantį bent dalį kul
tūrinės laisvės pažeidimų Lie
tuvoje. VLIKas savo teigimus 
grindžia liudijimais kelių Lie
tuvos kultūrininkų, dabar gy
venančių vakaruose.

Tie liudytojai yra rašytojas 
Tomas Venclova, dail. Vladis
lovas Žilius, režisierius Jonas 
Jurašas ir rašytoja Aušra-Ma- 
rija Jurašienė. Memorandume 
pateiktas ir sąrašas lietuvių 
rašytojų, nuteistų kalėjimu ir 
tremtimi. į šią grupę įrašyti 
Viktoras Petkus, Vytautas 
Skuodis, Liudas Dambrauskas, 
Gintautas Iešmantas, Povilas 
Pečeliūnas, Algirdas Statke- 
vičius ir Antanas Terleckas.

Taip pat prijungta ir tarp
tautinės rašytojų PEN sąjun
gos 1981 metų rezoliucija, pa
smerkusi kultūrinės laisvės 
pažeidimus Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje. Šią rezoliuci
ją PEN suvažiavime Prancūzi
joje pasiūlė danų, norvegų ir 
švedų rašytojai, o jai visišką 
pritarimą pareiškė Suomijos 
rašytojų atstovai. Rezoliucija 
priimta dauguma suvažiavimo 
balsų.

VLIKo memorandume pa
teikti Tomo Venclovos, Vladis- 
lavo Žiliaus ir Jono Jurašo 
laiškai kompartijos vadovams 
ir atskiroms sovietinės val
džios žinyboms. Tomas Venclo
va 1972 m. gegužės 11d. prašė 
leidimo išvykti iš krašto, nes 
jam neleidžiama reikštis kaip 
rašytojui, vertėjui, literatū
ros tyrinėtojui. Lietuvos kom
partijos centro komitetui Venc
lova nurodė, kad komunistinė 
ideologija jam yra visiškai 
svetima, kad jos absoliutinis 
viešpatavimas atnešė daug ne- 

kultūros srityse, tačiau čia jis 
negalįs reikštis, ir jo gyveni
mas darosi beprasmis bei pil
nas abejonių. Remdamasis vi
suotine žmogaus teisių dekla
racija ir veikiančiais įstaty
mais, Venclova ir prašė lei
dimo išvykti svetur.

VLIKo memorandume pa
teiktame dail. V. Žiliaus laiš
ke, išdėstytos šio menininko 
pažiūros kūrybinės laisvės sri
tyje. 1976 m. sausio 23 d. laiš
ke Lietuvos kompartijos cent
ro komitetui jis nurodė, kad 
jam, atsisakius laikytis vadi
namo “socialistinio realizmo”, 
buvo uždrausta dalyvauti paro
dose su savo kūriniais ir prieš 
jį imtasi priemonių, padariu
sių jam moralinės ir medžia
ginės skriaudos. Kompartijos 
prievarta griaunanti kūrybinį 
asmens individualumą. Žilius 
pareiškė, kad jis, kaip šiame 
amžiuje gyvenąs asmuo, turi 
visuotinę žmogaus teisę lais
vai galvoti ir laisvai suvokti 
aplinkos pasaulį. Kaip žinome, 
Žiliui buvo leista išvykti iš 
Lietuvos. Dabar jis gyvena 
JAV-se ir reiškiasi jam arti
moje kūrybos srityje.

Jonas Jurašas, buvęs Kauno 
valstybinio teatro vyriausias 
režisierius, dar 1972 m. laiš
ke sovietinei Lietuvos kultū
ros ministerijai išdėstė savo 
patirtį kūrybiniame darbe, kai 
verčiama paklusti tiems, kurie 
teatro darbe lemdavo ne tik 
kūrinio parinkimą ir jo turi
nio pakeitimą, bet ir patį pa
statymą. Reikėję eiti j kompro
misus, tačiau kompromisas iš
duoda artisto sąžinę. Kultū
ros ministerijai Jurašas pa
brėžė, kad teatras jam yra jo 
gyvenimas, jo aistra, jo egzis
tencijos prasmė, todėl jis ga
lįs kurti tik taip, kaip jo sąži
nė diktuoja. Suprantama, po 
tokio atviro žodžio Jurašas ne
begalėjo pasilikti teatre. 1974 
m. pabaigoje jam ir šeimai bu
vo leista išvykti į užsienį.

Rašytoja ir literatūros kri
tikė Aušra Jurašienė savo nuo
monę yra išdėsčiusi žurnalo 
“Lituanus” puslapiuose. Kaip 
VLIKo memorandume pažy
mėta, Jurašienė teigė, kad Lie
tuvoje rašytojai ir artistai yra 
pajungti Maskvoje esančiom 
viršūnėm, kurios diktuoja są
lygas darbui visose kultūri
nio gyvenimo srityse; jie taip 
pat pajungti sovietinės val
džios užmačioms. Pagaliau jie 
ir savyje nėra laisvi, nes yra 
priversti taikstytis prie suda
romų sąlygų ir tokiu būdu kar
tais jie nebesuvokia, kur pra
vesti liniją tarp savo asmens 
saugumo ir rezistencijos. Ta
čiau reikią pagerbti rašytojų 
kūrybą, kuri savaime esanti 
rezistencija prieš lietuvių tau
tos naikinimo pastangas, prieš 
rusinimą. Bet visa tai parei
kalauja didelės kūrėjo kainos, 
— nurodė Jurašienė.

VLIKo memorandume Buda
pešto kultūros forumo ameri-
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Irena Šalkauskienė “Komjau
nimo tiesos” 185 nr. skaitytojus 
informuoja apie Šiaulių rajono 
Gruzdžių sovchozo technikumo 
moksleivių teismą. Ši byla pla
čiai nuskambėjo Lietuvoje, nes 
tie jaunuoliai, sovietinio ko
munizmo auklėtiniai, 1984 m. 
gruodžio 10 d. naktį išžagino 
to paties technikumo nepilna
metę moksleivę Ritą. Ją pas 
Andrių Šliačkų pasiklausyti 
muzikos nusiviliojo Viktoras 
Varnelis su savo drauge Vanda 
Žilevičiūte. A. Šliačkus, teis
me ginamas kaip puikus vaiki
nas, geras moksleivis ir aktyvus 
komjaunuolis, iš gretimo namo 
talkon pasikvietė prievartauto
jų gaują. Rajono liaudies teis
mas nubaudė: Saulių Skiparj — 
aštuoneriems metams laisvės at
ėmimo, Andrių Šliačkų — septy- 
neriems, Arūną Urniežių — še- 
šeriems metams ir šešiems mė
nesiams, Gintautą Bezarą, Li
ną Triškų ir Algirdą Jančiaus
ką — šešeriems metams, Ich- 
tiandrą Ragainį ir Viktorą Var
nelį — penkeriems metams lais
vės atėmimo, bausmę atliekant 
sustiprinto režimo pataisos dar
bų kolonijoje. I. Šalkauskienė 
savo rašinį baigia pastaba: “Tai 
atpildas ne tik už nusikaltimą. 
Už panieką moteriai, už primi
tyvų požiūrį į lyčių bendravi
mą. Už dvasios skurdybę”. I. 
Šalkauskienė stebisi, kad teis
me daug kas gynė masinio prie
vartavimo dalyvius, sudarydami 
įspūdį, kad kalta pati nepilna
metė moksleivė Rita, su drauge 
Vanda Žilevičiūte užėjusi į vai
kinų butą. V. Žilevičiūtė buvo 
tame pačiame kambaryje, matė 
mergaitės prievartavimą, bet 
nebandė jos gelbėti, tik laukė, 
kol viskas pasibaigs. Belauk
dama netgi užmigo. Nuteistų 
moksleivių negalima pavadinti 
praeities atgyvenoms kaip kad 
buvo daroma pokario metais. 
Jie priklauso ne praeičiai, o 
jaunajai pačių komunistų iš
siaugintai kartai. Žurnalistės 
I. Šalkauskienės apraudamą 
dvasios skurdybę atnešė so
vietinė okupantų sistema.

DARBUOTOJŲ KERŠTAS
“Valstiečių laikraščio” saty

ros skyrelyje “Spyglys” buvo pa
skelbtas rašinys “Apie dingusius 
buliukus”. Jame buvo rašoma 
apie tauragiškę Genovaitę Šim
kienę, kuriai miestas leido šie
nauti hipodromo pievoje. Ten 
ji kartą išleido pasiganyti bu
liukus. Tauragės vykdomojo ko
miteto darbuotojai, nustatę su
sitarimo pažeidimą, buliukus 
sugaudė ir nuvežė skerdyklon. 
Toks jų elgesys buvo pripažin
tas neteisėtu. Karštakošiai dar
buotojai buvo nubausti. Prie šio 
įvykio “VL” rugsėjo 10 d. laido
je vėl grįžo laikraščio korespon
dentas Stasys Čyvas. Jau dešimt 
metų G. Šimkienė su seserimi 
statosi namą Tauragėje. Dabar 
staiga pasipylė įvairios tikrin
tojų komisijos, jieškančios prie
kabių, nors anksčiau ta statyba 
niekas nesidomėjo. Kerštą atne
šė G. Šimkienės susikirtimas su 
Tauragės miesto ir rajono vyk
domųjų komitetų darbuotojais. 
G. Šimkienei paskirtas pievos 
plotelis hipodromo teritorijo

Kalėdos ir Nauji Metai 
su giminėmis
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Norinčius vykti kviečiame skubiai registruotis.

Kelionės į kitas pasaulio šalis
AUSTRALIJĄ - 1986 m. vasario mėnesį
BRAZILIJĄ, ARGENTINĄ - 1986 m. vasario mėnesį

Mūsų įstaigoje:
• sutvarkomi dokumentai iškvietimams
• Tarpininkaujama suteikiant giminėms Lietuvoje labai 
naudingą finansinę paramą, nuperkant automobilius, koope
ratinius 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

je iš jos staiga buvo atimtas, nors 
ji pati tręšdavo savo rankomis, 
užsisėdavo liucernomis. Tas plo
telis atiduotas kitam žmogui, 
kuris nė karvės neturi, o G. Šim
kienei atsilyginta naujai paskir
tu usnynės ploteliu. Vadovauja
masi šūkiu: “Tu mums — mes 
tau”.

ČEPONŲ KETVERTUKAS
Iš Šilutės pranešama, kad Če- 

ponų ketvertukui — Rasai, Ro
bertui, Rolandui ir Artūrui įteik
ti Sovietų Sąjungos pasai, nes 
jiems jau suėjo šešiolika metų. 
Ketvertukas šiemet baigė aš
tuonmetę mokyklą. Berniukai 
įstojo į Šilutės technikumą, no
rėdami tapti zootechnikais (že
mės ūkio gyvulių specialistais). 
Rasa, svajojanti tapti krepšinio 
trenere, yra devintokė Juknai
čių vidurinėje mokykloje. Če- 
ponai jau anksčiau augino dvy
nius Romą ir Viliją, Ričardą 
ir Kęstutį. Dvyniai broliai 
dabar tarnauja kariuomenėje, 
Romas dirba sovchozo tech
nikume, Vilija baigė vidu
rinę mokyklą. Albina Čepo- 
nienė išaugino aštuonis vaikus 
— dvi poras dvynių ir vieną 
visoj Lietuvoj žinomą ketvertu
ką. Ji buvo likusi viena po vyro 
mirties. Sovchozas savo lėšomis 
Čeponų šeimai pastatė dviaukš
tį namą, aprūpindavo pašarais 
asmeninius gyvulius. Vaikai 
gaudavo išlaikymą iš valdžios 
ir medicininę priežiūrą.

SIŪBUOJANTIS TILTAS
V. Čaplikienė, gyvenanti Varė

nos rajone, “Tiesos” 145 nr. re
dakcijai skundžiasi siūbuojan
čiu Ūlos tiltu, kuris jungia abie
jose pusėse įsikūrusį Kašėtų 
kaimą: “Tiltas statytas prieš 
daug dešimtmečių. Baisu per jį 
varyti galvijus, baisu važiuoti 
pasikinkius arklį. Skylėtas til
tas siūbuoja į visas puses. Kar
tais gyvuliai įkiša koją, kartais 
pasibaidę lekia į kitą pusę. Ne
laimė gali ištikti kiekvieną die
ną ...” Gyventojai jau prieš 
keletą metų kreipėsi į Varėnos 
rajono organizacijas, kad padė
tų jiems pastatyti naują tiltą. 
Pažadai buvo gauti, bet jie lig 
šiol netesėti. Pradžioje buvo 
kalbama, kad Ūlos gyventojai 
tilto susilauks 1984 m. Paskui 
data buvo perkelta į 1985 m., 
bet naujo tilto vis dar nematyti.

VĖŽIAVIMO SEZONAS
Lietuvoje dėl žemės ūkio me

lioracijos, jame vartojamų che
mikalų prieš gerą dešimtmetį 
pastebimai sumažėjo vėžių skai
čius. Vėžiavimo sezonas prasi
dėjo liepos 15 d. ir truks iki lap
kričio 1 d. Vėžiauti iki 1987 m. 
vis dar draudžiama 82 ežeruose, 
3 tvenkiniuose ir 27 upėse. In
formacijas apie vėžiauti už
draustus vandens telkinius tei
kia Lietuvos medžiotojų ir žve
jų draugijos skyriai, gamtos 
inspekcija. Kiekvienas vėžiau
tojas gali naudoti ne daugiau 
kaip tris bučiukus ai- samtukus. 
Vieno vėžiavimo norma — ne 
daugiau kaip 50 vėžių asmeniui. 
Vėžiai turi būti ne mažesni kaip 
11 cm ilgio, matuojant nuo gal
vos pradžios iki ištiestos uode
gos galo. Draudžiama vėžiauti su 
šviesomis, gaudyti vėžius ranko
mis, traukti juos iš urvų, iš po 
akmens. V. Kst.

AUDRA
Travel

kviečia keliauti kartu

Montrealio lietuvių vyrų oktetas, kuris atliks meninę programą Lietuvos 
kariuomenės metinėje šventėje Hamiltone š. m. lapkričio 23 d. Priekyje — 
vadovas A. Stankevičius, toliau — D. Mališka, A. Mickus, H. Celtorius, V. 
Murauskas, A. Rusinas, A. Urbonas, R. Bulota. A. Gudas

Hamilton, Ontario
LIETUVOS KARIUOMENĖS 

ŠVENTĖ. Lapkričio 23 d., 7 v.v., 
Jaunimo centre DLK Algirdo šau
lių kuopa rengia iškilmingą Lie
tuvos kariuomenės atsteigimo mi
nėjimą. Bus trumpa oficialioji 
dalis su Č. Senkevičiaus iš To
ronto tai dienai skirta paskaita. 
Meninei programai atlikti pa
kviestas Montrealio vyrų okte
tas, vadovaujamas muziko A. Stan
kevičiaus. Po to — šokiai, grojant 
J. Vaičiaus orkestrui, įvairių gė
rimų baras, skanus maistas, ver
tingų daiktų loterija.

Sekmadienį, lapkričio 24 d., 
Aušros Vartų šventovėje 10.30 v.r. 
— iškilmingos pamaldos, prisime
nant žuvusius už Tėvynės laisvę 
savanorius, karius, šaulius ir par
tizanus. Mišių metu montreališkio 
okteto nariai prisijungs prie mū
sų choro savo giesmėmis. Visos 
Hamiltono lietuvių organizaci
jos prašomos dalyvauti pamal
dose su savo vėliavomis.

Visi žinome, kad bet koks pa
rengimas pareikalauja nemažai 
išlaidų. Ta proga kuopos nariai 
ir prijaučiantieji prašomi paau
koti loterijai vertingų laimikių 
arba pinigų. Rengėjai kviečia vi
sus Hamiltono ir apylinkių lietu
vius šiame minėjime ir koncerte 
gausiai dalyvauti.

Kuopos valdyba

“ŠIRVINTOS-NEMUNO” tunto 
35-erių metų sukakties minėjimą 
pradėsime linksmavakariu skau
tiškajam jaunimui ir svečiams\ iš 
Ročesterio bei Toronto lapkri
čio 16, šeštadienį, 8 v.v., mažojoje 
Aušros Vartų par. salėje. Mielai 
kviečiami ir kitų vietovių skautai- 
ės. Lapkričio 17, sekmadienį, 10.30 
v.r., “Širvintos-Nemuno” tunto 
skautės-ai organizuotai su vėlia
vomis dalyvaus pamaldose. Ro
česterio “Dainavos” v-kijos ir To
ronto “Rambyno" tunto nariai su
tiko mums padėti sukaktį atšvęsti. 
Gal sulauksime ir “Šatrijos” tun
to atstovių. Vyriausia skautinin
ke, jos pavaduotoja ir Kanados ra
jono vadeivė taip pat sutiko mūsų 
šventėje dalyvauti. Po pamaldų
mažojoje šventovės salėje įvyks 
iškilminga sueiga su pritaikyta 
programa. Nuoširdžiai kviečiame 
visus vadovus-es, skautes-us, bet 
kada tuntams priklausiusius, tėve
lius ir Hamiltono bei apylinkių vi
suomenę mūsų iškilmėse dalyvau
ti. Vaizdais atpasakosime Hamil
tono skautijos istoriją. Gal ne 
vienas atpažinsite ir save. Po to 
bus kuklios vaišės. Lauksime!

“Širvintos-Nemuno” tunto 
vadija

| KLB XII KRAŠTO TARYBOS 
111-čią sesiją Montrealin iš Ha
miltono buvo nuvykę apylinkės 
valdybos pirm. B. Mačys ir pen
ki tarybos nariai — V. Stanevi
čienė, L. Skripkutė, J. Krištolai
tis, J. Pleinys ir J. Stankus.

IŠ KLIVLANDO čia lankėsi ne
seniai ten įsikūrusios lietuvių kre
dito kooperatyvo “Taupa” atstovai 
— Vyt. Staškus, dr. Vyt. Maurutis 
ir B. Steponis. Jie buvo lietu
vių bankelio 'Talka” v-bos sve
čiai. Domėjosi mūsų bankelio 
automatinėm skaitytuvų operaci
jom ir gerai veikiančia indėlių 
bei paskolų sistema.

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS į 
savo tėvo laidotuves atvykusi est
rados dainininkė sol. O. Valiu
kevičiūtė ir Hamiltone spalio 2 
d. davė koncertą, kuriame daly
vavo daug hamiitoniečių ir sve
čių iš apylinkių. Koncertą orga
nizavo mergaičių choras “Aidas” 
ir lietuvių radijo pusvalandis 
“Gintariniai aidai”. Solistė pub
likos buvo maloniai sutikta.

JUOZAS BUTKEVIČIUS, po 
26 metų tarnybos “Firestone” pa
dangų fabrike, lapkričio 1 d. pa
sitraukė į pensiją. Ten bedirb
damas nelaimėje jis yra sunkiai 
susižalojęs vieną savo ranką. Nau
jasis pensininkas neseniai grįžo 
iš Lietuvos, ten aplankęs Vilniu
je gyvenantį savo brolį, kitus gi
mines ir bičiulius.

MIRĖ DU LIETUVIAI. Spalio 17 
d. Hamiltono Holy Sepulchre ka
pinėse palaidotas a.a. Kazys Vait- 
kūnas, našlys, 83 m.; spalio 19 d. 
Mississaugos Šv. Jono liet, kapinė
se palaidotas a.a. Vladas Marozas, 
viengungis, 62 m. Abu bendruome
niniame lietuvių gyvenime neda
lyvavo. K.M.

Delhi-Tillsonburg, Ont.
KLB DELHI-TILLSONBURG apy

linkės metinis susirinkimas įvyks 
š.m. lapkričio 17, sekmadienį, 12.30 
vai. po pamaldų, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Bus renkama 
nauja valdyba, ir aptariami eina
mieji reikalai. Visuomenė prašo
ma gausiai dalyvauti.

Apylinkės valdyba

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA lap 
kričio 10 d. tuoj po 11 v. pamaldų 
parapijos salėje rengia metinius 
pietus. Tai gera proga visiems 
parapijiečiams susirinkti kartu 
prie bendro stalo, pabendrauti 
ir sustiprinti parapijos finansus. 
Šios šventės planavimą, pasiruo
šimą ir vaišių gamybą yra pasi
ėmusi parapijos kat. mot. dr-ja, 
talkinama parapijos komiteto. Bi
lietui jau platinami, o kas dar 
neturi, prašomas juos įsigyti pas 
bet kurį komiteto narį. Labai pa
geidaujama. kad šią dieną visi 
parapijiečiai turėtų laisvą ir ją 
galėtų paskirti parapijos reika
lams. Parapijos komitetas

PAPILDYMAS. M. Rudokienės 
padėkoje “TŽ” 42 nr. praleistos 
pavardės — B. Rudokienės ir Z. 
Augaitienės. Su atsiprašymu jos 
čia įjungiamos į anksčiau pa
skelbtą padėką. Red.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte

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

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus \

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

: MIELI SKAITYTOJAI,
1984 m. KLB Kalgario apy-

; linkės valdyba išleido valgių ga- 
’ minimo knygą anglų kalba

‘LITHUANIANS
COOK IN CALGARY”.

: Knyga yra gausiai iliustruota,
; minkštais viršeliais. Gera dovana 

kaimynams, draugams, ypač tiems, 
kurie nemoka lietuvių kalbos.

Kviečiame šią knygą įsigyti. Jos kaina su persiun
timu — $11.95. Čekius arba pašto perlaidas Kanados pi
nigais prašome siųsti:

Calgary Lithuanian-Canadian Community, 
c/o Aldona Condon (Dubauskaitė), 16 Bedwood Cres,

N.E., Calgary, Alberta T3K 2G9, Canada.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “T AI IZ A ” 
KREDITO KOOPERATYVAS 1 ALlVl
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: 
indėlius (P.C.A.) ................. 5%
santaupas...........................  6%
kasdienines palūkanas 
už santaupas.................... 5’/z%
term, indėlius 1 m................ 9%
term, indėlius 3 m.............. 10%
reg. pensijų fondo...........77j%
90 dienų indėlius................ 8%
(minimum $5.000)
Reg. pensijų 1 m....................9%

Sudbury, Ontario 
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju tetai Biru
tei už suruošimą man mergvaka
rio. Dėkinga esu jai ir pussese
rėms — Teresei, Dianai, Joanai 
ir Vidai už labai vertingas dova
nas. Nuoširdus ačiū visoms po
nioms ir panelėms už dalyvavimą 
neužmirštamoje popietėje. Jūsų 
brangios dovanos yra labai ver
tingos pradedant vedybinį gyve
nimą ir besikuriant Kanadoje.

Šia proga noriu prisiminti ir 
padėkoti Jums visoms: A. Albrech- 
tienei, L. ir K. Albrechtaitėms, 
A. Baltutienei, E. Barisaitei, M. 
Glizickienei, S. Juozapavičienei, 
A. Kručienei, M. Lapienienei, A. 
Mazaitienei, V. Morozevičienei, 
M. Nickienei, N. Paulaitienei, G. 
Petrėnienei, S. Petrėnienei. O. 
Poderienei, M. Ramonienei, M. Re
meikienei, S. Stankienei (North 
Bay), O. Stepšienei, R. Šleinie
nei, E. Šviežikienei, V. Tassone, 
M. Valiukienei. M. Venskienei, B. 
Visockienei ir G. Wade.

Jūsų nuoširdumas pasiliks man 
neužmirštamas- Birutė Grigutytė

Calgary, Alberta
INŽ. K. ASTRAVAS su šeima 

persikėlė iš Kalgario į naują dar
bovietę Afrikoje.

S. ŽALDOKAS, baigęs darbus 
Drumheller, Al-ta, prie Palento- 
logijos muziejaus, grįžo Kalgarin.
TYRELI. PALENTOLOGIJOS MU

ZIEJUS atidarytas rugsėjo vidu
ryje ir yra gausiai lankomas eks
kursijų bei pavienių turistų. 
Muziejus yra 150 km nuo Kalga
rio, labai prabangiai įrengtas. 
Vaizdžiai parodoma žemės isto
rija. gyvybės atsiradimas žemėje, 
ypač daug vietos skirta išnykusių 
dinozaurų laikotarpiui pavaiz
duoti. Alberta garsi ne vien naf
ta, alyvos šuliniais, bet ir suakme
nėjusiom gyvulių iškasenom, ku
rios surastos Red Deer upės kran
tuose. Dabar iškasenas draudžiama 
išvežti — jos turi pasilikti mu
ziejaus globoje.

ŠOKIŲ VAKARĄ su valgiais 
surengė Rosemont salėje Kalgario 
lietuvių draugija. Parengimui va
dovavo valdybos nariai, padedant 
pramogų rengimo komiteto na
riams.

AUKSINŲ (50 metų) vedybinę 
sukaktį atšventė Ona ir Viktoras 
Barron savo šeimos draugų ir lie
tuvių tarpe “Westgate” viešbučio 
patalpose. Vaišes suruošė patys 
sukaktuvininkai. “Jaunasis” pa
pasakojo savo šeimos istoriją. 
Tėvai (Barauskai) buvo kilę iš 
Suvalkijos, Šakių aps. Į Kanadą, 
Albertos prov., atvyko 1905 m. ir 
dirbo prie CPR geležinkelio. Toje 
transporto bendrovėje jam teko 
dirbti 35 metus. Svečių tarpe buvo 
Ušakas su žmona — buvę CPR tar
nautojai. Jų abiejų šeimos yra 
padėję lietuviams gauti darbus 
sunkiais depresijos laikais Leth
bridge apylinkėje. Vestuvinei iš
kilmei vadovavo A. Mackevičius. 
Auksinių vestuvių dovaną nuo 
lietuvių įteikė Morta Vanagai- 
tienė. Kor.

IMAME UŽ: 
nekiln. turto pask..............  10%
asmenines paskolas   12% 
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000.
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $25.000.

JA Valstybės
Lituanistinė Maironio mokyk

la Niujorke naujuosius mokslo 
metus pradėjo rugsėjo 7 d. Mo
kyklai vadovauja Vida Peni- 
kienė. Veikia visi skyriai, ku
rių yra dešimt, vaikų darželis 
ir pagalbinė klasė silpnai mo
kantiems lietuviškai.

J Vasario 16 gimnaziją iš Los 
Angeles išvyko trys lietuvaitės 
— Nida Gedgaudaitė, Viltis Ja
nutaitė ir Dalia Navickaitė. Ten 
mokytoja ir bendrabučio vedė
jos padėjėja jau dirba Lydija 
Lipaitė-Bataitienė.

Šalpos darbuose tebesireiš- 
kia prieš 30 metų įsteigta Že
maičių vyskupijos kunigų sąjun
ga, jungianti tos vyskupijos ku
nigus išeivijoje. Dabartinę naują 
jos valdybą sudaro: pirm. kun. dr. 
Juozas Grabys, vicepirm. kun. 
prof. dr. Antanas Rubšys, vice
pirm. kun.dr. Algirdas Olšaus
kas, sekr. kun. dr. Zenonas 
Smilga ir ižd. mons. Antanas 
Jonušas Romoje.

Dr. Bronius Nemickas, PLB 
visuomeninių reikalų komisijos 
vicepirmininkas, beveik savai
tę tyrinėjo nacių Vokietijos ar
chyvus JAV kongreso bibliote
koje. Ten jis rado daug medžia
gos, rodančios ryžtingą lietuvių 
tautos priešinimąsi vokiečiams. 
Dėl to pasipriešinimo sužlugo 
nacių pastangos suorganizuoti 
SS batalionus Lietuvoje, parū
pinti pakankamai darbo jėgos 
karo pramonei. Rasta nemažai 
informacijų ir apie nesėkmingą 
Vietinės rinktinės organizavi
mą bei jos likvidavimą. Archy
ve surasti dokumentai padės 
atmesti nepagrįstus kaltinimus 
lietuvių tautai dėl jos kolobo- 
ravimo su nacių Vokietija. Dr. 
B. Nemicko rasti dokumentai 
paskelbti “Karyje” ir “Aiduo
se” (1985 m. 4 nr.).

PLB visuomeninių reikalų ko
misijos pirm. Algimanto Gečio 
pastangų dėka Niujorke įvyko 
lietuvių, latvių ir estų bendruo
meninių organizacijų vadovų 
pasitarimas su Amerikos žydų 
kongreso pareigūnais. Buvo 
stengiamasi pasikeisti nuomo
nėmis dėl JAV teisingumo de
partamento OSI įstaigos veik
los, jieškoti priemonių, kurios 
sumažintų Amerikoje kilusią 
įtampą tarp baltiečių ir žydų 
bendruomenių. Išklausius atvi
rų pasisakymų, padaryta išvada, 
kad vieši išpuoliai kenkia tar
pusavio bendradarbiavimui, tar
nauja Sovietų Sąjungai, perse
kiojančiai ir žydus, ir baltie- 
čius. Bus stengiamasi sumažin
ti tuos tarpusavio kivirčus 
spaudoje, puoselėti tarpusa
vio bendradarbiavimą. Dėl OSI 
veiklos krypties bus bandoma 
paruošti bendrą žydų ir baltie
čių pareiškimą.

Brazilija
Kun. Petras Urbaitis, salezie

tis, eina 75-sius amžiaus metus, 
ir 50-sius kunigystės. Ta proga 
saleziečių biuletenis “Boletim 
Salesiano” 1984 m. 4 nr. išspaus
dino su juo ilgą pokalbį. Iš jo 
matyti, kad sukaktuvininkas gi
mė Šeduvoje 1911 m., išvyko Ita
lijon pas saleziečius 1928 m., 
kunigu įšventintas 1931 m. Dirbo 
kaip misijonierius Kinijoje 20 
metų, dvejus metus buvo kalina
mas komunistų, 17 kartų tardo
mas, pagaliau ištremtas. Kurį 
laiką dirbo lietuvių saleziečių 
gimnazijoje Italijoje. Jau 7-ri 
metai dirba lietuvių parapijoje 
Sao Paulo mieste. Domisi espe
ranto kalba, jos skleidimu. Pa
sak minėto saleziečių biulete
nio, kun. P. Urbaitis yra pasau
lio pilietis, turįs pasą nr. 101.909. 
Yra parašęs stambią knygą apie 
Kiniją.

Argentina
Pirmoji lietuvių tautinių šo

kių šventė Argentinoje įvyko 
rugpjūčio 24 d. Berisso mieste, 
sutraukusi 1.500 žiūrovų. Ji pra
dėta iškilmingomis Mišiomis, 
kurias atnašavo kun. A. Steig- 
vilas. Po pamaldų buvo padėta 
gėlių prie Imigrantų paminklo, 
kur žodį tarė Argentinos lietu
vių centro pirm. J. Pulikas. Pati 
šventė įvyko YPF krepšinio sta
dione Lietuvos ir Argentinos 
vėliavų įnešimu, supažindinimu 
su šventėje dalyvaujančiais an
sambliais. Dalyvavo 10 ansamb
lių, priklausančių “Nemuno” ir 
Mindaugo draugijoms Berisse, 
Susivienijimui lietuvių Argen
tinoje ir Argentinos lietuvių 
centrui Buenos Aires mieste. 
Jie buvo padalinti į mažųjų ir 
vyresniųjų grupes. Šventę savo 
žodžiu atidarė dr. H. Braziūnas. 
Perskaityta dalis gautų sveiki
nimų, tarp kurių buvo ir Argen
tinos prez. dr. R. Alfonsino. Šo
kių šventę pradėjo mažųjų an
sambliai, kuriuos pakeitė vyres
nieji šokėjai. Abi grupės turėjo

■@ LIETUVIAI PASAULYJE
dviejų dalių pasirodymus. Per
traukos metu perskaityti kiti 
gauti sveikinimai. Šventės ka
ralaite išrinkta Zuzana Juknai
tė, priklausanti Argentinos lie
tuvių centro "Inkaro” ansamb
liui. Šokėjams grojo 20 asmenų 
orkestrėlis, vadovaujamas O. 
Juknos. Baigminį žodį tarė V. 
Bukauskaitė-Persico, pasidžiau
gusi gausiais dalyviais, lanks
čiais programos atlikėjais.

Australija
Žurnalistas Antanas Laukaitis, 

nuolatinis “Dirvos" bendradar
bis, nusiskundžia, kad šį kartą 
negalėjo nuvažiuoti į okupuotą 
Lietuvą ir dalyvauti motinos ant
kapio pašventinime. Kai ten 
lankėsi prieš porą metų, buvo 
gavęs žodinį aukšto pareigūno 
leidimą aplankyti savo tėvo ka
pą ir sunkiai sergančią motiną 
Kaune. Abiem atvejais jis buvo 
sulaikytas, nubaustas. Iš jo bu
vo atimta viza, per penkias va
landas teko išvažiuoti iš Vil
niaus. Jam pranešta, kad Mask
vos sprendimu nebus leista pen
kerius metus įvažiuoti Sovietų 
Sąjungon. Tai, žinoma, reiškia, 
kad jis neįsileidžiamas ir oku- 
puoton Lietuvon, kurią Maskva 
laiko komunistinės savo imperi
jos dalimi. Taip atsilyginama 
turistui iš užsienio, kuris, at
skridęs iš tolimos Australijos 
ir kelionei išleidęs daug dole
rių, norėjo aplankyti savo tėvo 
kapą ir sunkiai sergančią moti
ną Kaune. Ar kas dar gali abe
joti, kad sovietiniai okupantai 
nėra Lietuvos pavertę kalėjimu?

Bronius Straukas, ilgus metus 
talkinęs Australijos lietuvių 
fondui Adelaidėje, praėjusią 
vasarą pasitraukė iš šių parei
gų. Fondo įgaliotinis Augis Za- 
moiskis jį pakeitė jaunosios 
kartos atstove Dana Baltutyte. 
Fondo atstovybę Adelaidėje da
bar sudaro: įgaliotinis A. Zmois- 
kis, talkininkai — A. Kubilius 
ir D. Balutytė.

Jonas Mašanauskas, redagavęs 
“Mūsų pastogę”, iš pareigų pasi
traukė rugpjūčio 19 d. Lietuvių 
spaudos sąjunga, oficiali šio sa
vaitraščio leidėja, jį pakeitė 
Rita Juzėnaite, baigusia žurna
listikos studijas Vilniaus uni
versitete, apie 20 metų dirbusia 
spaudoje, radijo ir televizijos 
laidose. Ji, gimusi Kaune prieš 
47 metus, yra rašytojo Juozo Bal
tušio dukra, Lietuvoje rašiusi 
kaip Rita Baltušytė. Juozas Bal
tušis yra Albertas Juozėnas, sa
vo pavardę pakeitęs turėtu sla
pyvardžiu. Dukra Rita dabar pa
sivadino tikrąja tėvo pavarde, 
pasilikdama tik tarmišką jos ra
šybą. Rytų Aukštaitijoje Juo
zas yra vadinamas Juzu. R. Ju- 
zėnaitė, turėjusi sunkią auto
mobilio nelaimę, 1981 m. vidur
vasarį atvažiavo Australijon į 
svečius pas savo pusbrolį. Čia 
jai buvo padaryta sėkminga su
laužytų kaulų operacija. Ji iš
tekėjo už australo mokytojo ir 
Lietuvon negrįžo. ALB vadovų 
konferencijoje R. Juzėnaitė- 
Ormsby pareiškė, kad jai nieka
da neteko būti kompartijos na
re. Taipgi nėra dalyvavusi ir 
disidentinėje veikloje. Be jos, 
“Mūsų pastogėje” dabar dirba 
rinkėja Aldona Jablonskienė, 
rinkime talkinantis Jurgis Ja
navičius ir administratorė Jad
vyga Mickienė.

Italija
Apie Europos lietuviškų studi

jų savaitę Veronoje rašė vietinė 
spauda. “L’Arena” 1985. VII. 11 
skelbė, kad toji savaitė yra re
miama Milano katalikų univer
siteto ir koordinuojama kun. 
Eremino, lietuvių kalbos bei 
literatūros dėstytojo. Tame laik
raštyje taip pat buvo paskelb
tas kreipimasis lietuvių jauni
mo į laisvojo pasaulio jaunimą, 
prašant moralinės paramos so
vietų persekiojamam okupuotos 
Lietuvos jaunimui ir visiems 
tikintiesiems. Panašiai rašė 
ir “Verona Fedele” 1985. VIII. 4.

Lenkija
Punsko lietuvių gimnazijos 

moksleivių ansamblis “Ulbuo
nėlės”, vadovaujamas mokytojo 
Antano Šliaužio, rugpjūčio 16-22 
d. d. su koncertais lankėsi Len
kijos Baltijos pajūrio miestuo
se. Štetine buvo surengtas są
skrydis “Gryfijada-85”, kuriame 
dalyvavo laureatais tapę an
sambliai iš visos Lenkijos. Jin 
buvo pakviestos ir “Ulbuonė
lės”, pernai laimėjusios I vietą 
Kielcų festivalyje ir IV vietą 
komunistinių šalių festivalyje. 
Rugpjūčio 20 d. “Ulbuonėlės” 
apsilankė Pščelnike prie pa
minklo Dariui ir Girėnui. Žuvu
sieji didvyriai pagerbti tylos 
minute, jiems sudainuota kele
tas lietuvių liaudies dainų, prie 
paminklo padėta gėlių.



Kai vilniečius trėmė iš Lietuvos
Lenkijos-Vokietijos karo pradžioje Vilniaus krašto lietuviai bėgo 

nepriklausomon Lietuvon ir gavo įsakymą grįžti Lenkijon

Remkime savo gimnaziją

“TŽ” 1985 m. 23 nr. buvo iš
spausdintas V. Stangio straips
nis “Sutikome vilniečius, pla
navusius sukilimą”.

Nuoširdžiai esu dėkingas V. 
Stangiui už minimo straips
nio parašymą. Jame aiškiai 
matyti, kaip buvo sutiktas ir 
priimtas Vilniaus krašto lie
tuvis, pabėgęs į Lietuvą vokie
čių-lenkų karui prasidedant 
arba prasidėjus. Čia ir man 
norisi parašyti porą žodžių.

Kaipo Vilniaus krašto lietu
vis 1939 m. rugpjūčio 24 d. bu
vau per dalinę lenką mobiliza
ciją mobilizuotas. Vyrai, gavę 
šaukimus, į paskyrimo dalinį 
turėjo prisistatyti per dvi va
landas. Tas mano dalinys buvo 
už 30 km. Rugpjūčio 24 d. buvo 
ketvirtadienis, labai karšta 
turgaus diena. Stotyje buvo 
daug išvykstančią vyrą (kaip 
tada sakė — į karą). Verkė iš
vykstantieji, dar daugiau ver
kė tie, kurie pasiliko namie. 
Tai buvo žmonos su mažais vai
kais ant ranką, seni tėvai, se
serys ir broliai.

Matydami tokį liūdną vaiz
dą, mudu su draugu J. pasu
kom priešinga kryptimi. Kai 
atvykome į neprikl. Lietuvą, 
buvo naktis, ir visa apylinkė 
po sunkaus darbo kietai mie
gojo. Pasienio policijos sar
gybos būstinė buvo tuščia. Ne
trukus kitame name susirado
me pasienio policijos tarnau
tojus ir nemažai jau buvo at
jojusią Vilniaus krašto ūki
ninką, kurie norėjo apsaugoti 
savo arklius kad lenkai nepa
imtą į karą.

Kadangi su pasienio sargy
bos policininkais buvome jau 
seni pažįstami, tai ir buvome 
labai nuoširdžiai priimti. Sar
gybos viršininkas S. buvo išvy
kęs atostogą, bet jau buvo at
šauktas ir rytojaus dieną grįžo 
į tarnybą. Ir šis susitikimas 
buvo labai draugiškas. Raudo
nos spalvos mobilizacinius 
šaukimus atidavėm viršinin
kui. Sargybos viršininkas S. 
tuojau pasakė: “Vyrai, ilgai 
laukti negaliu ir tuojau apie 
jūsą atvykimą turiu pranešti 
baro viršininkui.” Kai buvo 
pranešta, buvo gautas labai 
griežtas įsakymas tuojaus iš
tremti atgal. Per telefoną ba
ro viršininkas dar pridūrė, 
kad čia jokio karo nebus ir mes 
jokią atbėgėlią priimti nega
lime. Liepė mums, sugrįžus į 
Lenkiją, sakyti, kad buvome 
per daug girti ir negalėjome 
per dvi valandas į paskyrimo 
dalinį atvykti. (Manau, kad 
tas viršininkas karo meto įsta
tymą nežinojo).

Sargybos viršininkas S., ga
vęs tokį savo viršininko įsaky
mą, mums liepė pasiruošti grį
žimui. Ir taip rugpjūčio 26 d. 
pavakary du policininkai, gink
luoti šautuvais, mus abudu va
rė prie demarklinijos. Žmonės, 
dirbantieji laukuose ir tai ma
tydami, šaukė ir klausė ką po

Savivaldybiniai rinkimai 
1985 metų lapkričio 12, antradienį

Miesto tarybos narys (Aiderman) ir 
metropolinės tarybos narys (Montropolitan 
Councillor) — dabar balsuosite už abu 
Pirmą kartą Toronto miesto balsuotojai nuspręs kas jiems 
atstovaus metropolinio Toronto taryboje, balsuodami 
lapkričio 12 dieną.
Balsuotojai, pažymėdami balsavimo lapelyje pavardę 
kandidatuojančio į metropolinę tarybą, pasisakys už asmenį, 
atstovausiančio jiems metropolinėje taryboje, kurios žinioje 
yra bendrieji reikalai, liečiantys visas šešias savivaldybes 
metropolinio Toronto srityje. Senojoje sistemoje balsuotojai 
neturėjo tiesioginio balso parinkti pareigūnams į metropolinę 
tarybą.

Dabar balsuotojai, užuot rinkę du miesto tarybos narius 
(aldermanus), balsuos už vieną kandidatą (Aiderman) į 
miesto tarybą ir vieną kandidatą į metropolinę tarybą 
(Metropolitan Councillor). Abu nariai dalyvaus miesto tarybos 
posėdžiuose, abu nariai dalinsis atsakomybe vietinėse 
komisijose ir bendruomenės organizacijose, tačiau tiktai 
miesto tarybos nariai (aldermanai) galės būti pastovių 
komitetų ir miesto vykdomojo komiteto nariais.

Dabar jūs turite balsą pareikšti kas atstovaus jūsų interesams 
ir miesto taryboje, ir metropolinėje taryboje.
Telefonas rinkiminei informacijai: 947-7800.

TORONTO MIESTAS

licininkai su mumis daro? 
Mes, tremiamieji, atsakėme, 
kad varo mus atiduoti len
kams. Moterys verkdamos šau
kė: “Ką jūs darote, juos gi len
kai sušaudys! Prašom juos pa
leisti, pasigailėti!”

Kai buvome atvaryti į tam
są eglyną netoli demarklini
jos, malonūs policininkai 
mums draugiškai pasakė: “Mes 
savo uždavinį atlikome ir grįž
tame atgal. Jūs darykite kaip 
norite, čia Lietuva, tenai — 
Lenkija”.

Pasilikę dviese tamsiame 
eglyne nubraukėm gailią aša
rą, kad mums vietos nei Lietu
voj, nei Lenkijoj nėra. Nuta
rėm grįžti atgal pas brolius 
policininkus. Kai vėl vidur
naktį sugrįžom, visi miegojo. 
Pažadintas sargybos viršinin
kas S. labai maloniai vėl pri
ėmė, paruošė šiltą vakarienę, 
pasidalijom naujienomis ir 
laukėm rytojaus dienos. Kad 
žmonią akys nematytą, die
nos metu prisilaikėm sargy
bos būstinėje.

Vakarėjant sargybos virši
ninkas S. vėl paskambino ko
kiam tai savo viršininkui, sa
kydamas, kad tie du vyrai grį
žo atgal į būstinę. Aukštesnis 
viršininkas labai piktai šau
kė: “Jokio karo nebus, ko čia 
tie vilniečiai nori, tegul kuo 
greičiau grįžta tenai, iš kur 
atėjo, o jeigu nenori patys grįž
ti, tai prašau tuojau ištremti”. 
Kai abudu viršininkai kalbė
josi, tyliai paprašiau p. S., kad 
leistą man pačiam anam rajo
no ar baro viršininkui pasaky
ti porą žodžią.

Gavęs ragelį, tiesiai pasa
kiau: “Tamsta viršininke, dau
giau mūsą gyvą iš Lietuvos že
mės neištremsite”. Tas virši
ninkas ragelį liepė perduoti 
p. S. ir piktai pasakė: “Tegul 
pasilieka neoficialiai”.

Ir taip aną gerąją policinin
ką net porą savaičią buvome 
maitinami bei globojami. Ačiū 
jiems už brolišką globą ir vai
šingumą.

Į gimtuosius namus sugrį
žau apie rugsėjo vidurį. Iš 
Vilniaus krašto lietuvią, ku
rie išėjo į lenką-yokiečią ka
rą, daugelis žuvo, kiti dingo 
be žinios.

Ačiū V. Stangiui už parašy
mą, kad pagal Lietuvos įsta
tymus vilniečiai buvo laikomi 
užsieniečiais, turėjo išsiimti 
darbo leidimus ir sumokėti po 
30 litų. Vilnietis

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Lietuviu skautų sąjungos vadovai II tuntininkų-kių suvažiavime 1985 m. spalio 12-14 d.d. Rock Creek. Ohio. Iš 
kairės: s.fil. K. JEČIUS — akademikų sąjungos pirmininkas, vyr. skautininke S. GEDGAUDIENĖ, vyr. sktn. K. 
MATONIS, j.v.s. M. VASILIAUSKIENĖ — pavaduotoja, ps. A. SENKUS — pavaduotojas Nuotr. V. Bacevičiaus

Majoro Gudelio veiklos pėdsakai
Nuo lietuvių dalinių Rusijoje iki nepriklausomos Lietuvos ir mirties Vokietijoje

OSVALDAS ŽADVYDAS

Nepriklausomos Lietuvos kūrė- 
jas-savanoris Petras Gudelis gi
mė valstiečių šeimoje 1895 m. ko
vo 28 d. Vaineronią k., Vaškų vis., 
Biržų aps. Prieš I D. karą jo tėvas 
įsigijo 110 dešimtinių Kalnų-Gros- 
čių palivarką. Vyresnįjį sūnų 
Petrą leido į mokslą, o jaunesnį
jį Leoną — paliko ūkininkauti.

Petras baigė Bauskės miesto 
pradinę mokyklą 1905 m. ir Pa
nevėžio realinę gimnaziją 1914 
m. Nusistatęs tapti gydytoju, 1914 
m. rudenį įstojo Psicho-neurolo- 
gijos institutan Petrograde.

Rusijos vyriausybei paskelbus 
studentų mobilizaciją, jis buvo 
paskirtas į Michailo artilerijos 
karo mokyklą. Ją baigė 1915 m. 
gruodžio 22 d. ir buvo pakeltas į 
praporščiko laipsnį. Tarnavo ats. 
mortyrų divizione Serpuchove, vė
liau buvo perkeltas į užkaukasyje 
esančią Karšo tvirtovę. Važiuo
damas į naują tarnybos vietą, su
stojo Tiflise aplankyti ten įsikū
rusių lietuvių. Sudaręs ryšį su 
veikėjais, reiškėsi jų veikloje, 
nuolat atvažiuodamas iš Karšo.

1916 m. rugsėjo 25 d. buvo pa
keltas į podporučiko laipsnį. Ten 
jį užklupo Rusijoje kilusi revoliu
cija.

Kaukazo plotuose
Po 1917 m. revoliucijos prasi

dėjo kareivių ir darbininkų tary
bų organizavimas, taip pat pa
sireiškė tautinis judėjimas. Su
bruzdo ir mūsų tautiečiai. Gude
lio ir vietos lietuvių pastango
mis sušauktas susirinkimas įstei
gė Karšo lietuvių kultūros-švieti
mo draugiją, kurios pirmininku iš
rinko Gudelį. Susirinkimas nutarė 
steigti skaityklą, rengti paskai
tas ir vakarinius kursus suaugu
siems, kurie jau buvo pamiršę lie
tuviškai skaityti.

Apie sėkmingą veiklą greitai su
žinojo gretimų miestų — Aleksand- 
ropolio ir Sarykamyšo lietuviai. 
Jų kviečiami paskaitom. Gudelis 
ir A. Tamošiūnas nuvažiavo ir ta 
proga ten įsteigė Karšo lietuvių 
draugijos skyrius.

Sumanymas organizuoti Užkau- 
kazyje karinį lietuvių dalinį ne
rado pritarimo Kaukazo karei
vių ir darbininkų taryboje. Pa
kartotinai buvo kreiptasi, kad 
leistų organizuoti lietuvių karei
vių švietimo sekcijas prie visų 
Kaukazo armijos kultūros-švieti
mo komitetų. Po sunkių derybų 
sutiko podporučiką Gudelį koman
diruoti į frontą. Tuo pretekstu 
pavyko surinkti žinių apie įvai
riuose rusų kariuomenės daliniuo
se išmėtytus lietuvius, tikintis su
organizuoti lietuvių dalinį ir grįž
ti į Lietuvą.

Komandiruotė užtruko daugiau 
kaip keturis mėnesius (1917.VIII.il 
—XII.21). Kelionė buvo varginga 
ir pavojinga. Persijos ir Turki
jos pasieniuose jam teko keliau
ti įvairiomis susiekiekimo prie
monėmis: geležinkeliais, kupra
nugarių, asilų bei buivolų kari
niais trasportais.

Gudelis atliko dvi keliones. Pir
mojoje aplankė Erivanės, Vano, 
Urmijos, Tabrizo įgulas ir fronto 
dalinius, antrojoje — Erzerumo, 
Mamachatumo, Erzindžano, Kalki
te, Trapezundo dalis ir fronto 
dalinius. Juodąja jūra pasiekęs 
Batumą, užbaigė užsibrėžtąjį 
tikslą.

Sugrįžęs į Karšo tvirtovę, Gu
delis buvo komandiruotas į Kau
kazo lietuvių organizacijų atsto
vų suvažiavimą Tiflise (1917.XII.27 
—30). Atstovai išrinko Kaukazo 
lietuvių tarybą ir jai pavedė rū
pintis visais lietuvių reikalais. 
Tarybos pirmininku išrinko Pr. 
Dailidę, vicepirmininku — P. Gu
delį. Tom dienom išrinko ir Kau
kazo armijos lietuvių karių vyk
domąjį komitetą. Jo nariu buvo 
išrinktas P. Gudelis. Be to, jis bu
vo išrinktas atstovu į II-jį Rusi
jos lietuvių karių organizacijos 
suvažiavimą Petrograde, tačiau šį 
suvažiavimą bolševikai išvaikė. 
Grįžimo liudijimus atstovai gavo 
su bolševikų antspaudais. Feodo- 
sijos uoste Gudelį suėmė raudon
armiečiai. Jis tardytojams aiški

nosi, kad grįžta iš bolševikų su
važiavimo. Esąs paskirtas slaptai 
organizuoti vienutes Užkaukazyje. 
Paleido. Laimingai išvengė su
šaudymo.

Tiflise Gudelis sužinojo apie 
Batumo lietuvių pionierių kuopos 
steigimo legalizavimą, tačiau ne
atsiradus savanorių, kuopa nebu
vo įsteigta. Gudelis buvo uniku
mas, oficialiai Karšo tvirtovės 
vado įsakymu perkeltas į minėtą 
kuopą. Taip pastangos nuėjo nie
kais.

Užkaukazio respublikos vy
riausybė pripažino Kaukazo lie
tuvių tarybą. Respublikai su
skilus į tris atskiras respublikas 
— Gruzijos, Armėnijos ir Azer
baidžano, reikalavo formalios 
Lietuvos diplomatinės atstovy
bės. Šiuo reikalu pirmininkui Pr. 
Dailidei išvykus į vokiečių oku
puotą Lietuvą, Gudelis ėjo tary
bos pirmininko pareigas nuo 1918 
m. birželio 9 d. iki rugpjūčio 22 d. 
Pr. Dailidė grįžo kaip Lietuvos 
tarybos atstovas, ir Kaukazo lie
tuvių taryba nustojo egzistavusi. 
Dalis tarnautojų liko dirbti at
stovybėje. Gudelis, likvidavus 
Kaukazo armijos lietuvių vykdo
mąjį komitetą, buvo atleistas iš 
nario pareigų ir tarnybos. Vado
vaudamas penktajam lietuvių 
transportui, 1918 m. rugsėjo 18 d. 
Gudelis išvažiavo į Lietuvą.

Lietuvos padangėje
Nors jis grįžo j Lietuvą išvar

gęs, išbadėjęs, bet tuoj įsijungė 
į krašto atstatymo darbą. Su ki
tais šviesuoliais organizavo pir
mus lietuviškos valdžios rinki
mus Vaškų valsčiuje ir buvo iš
rinktas valsčiaus komiteto pirmi
ninku (viršaičiu). Apskrities ad
ministracijai sudaryti 1918.XI.27 
dalyvavo Linkuvoje valsčių atsto
vų suvažiavime. Drauge su kari
ninkais organizavo ginkluotą ap
saugą — miliciją, vėliau virtusią 
partizanais.

Partizanams išėjus į viešą ko
vą prieš rusų raudonarmiečius, 
Gudelis buvo išrinktas Joniškė
lio apskrities apsaugos štabo na
riu. Jis suorganizavo Vaškų par
tizanų būrį, vėliau sudariusį II 
kuopą Joniškėlio mirties bata
liono sudėtyje.

Bolševikams užėmus Joniškė
lio apskritį ir krašto apsaugos 
ministeriui leidus, 1919 m. sau
sio 9 d. Gudelis buvo paliktas už
frontėje organizuoti partizanų 
dalinių. Išvijus bolševikus, ba
landžio 26 d. paskirtas Joniškė
lio apskrities karo komendantu. 
Vėliau ėjo Pasvalio, Biržų ir Šir
vintų karo komendato pareigas. 
Lenkams užėmus Širvintas, apsi
stojo Vepriuose ir dalyvavo kau
tynėse.

Į kapitono laipsnį pakeltas 1917 
m. kovo 1 d., o 1919 m. pabaigoje 
perkeltas į artilerijos pulką. 1920 
m. suformavo I-mągaubicų bateri
ją ir su ja dalyvavo žygyje į Vil
nių bei Suvalkų fronte. Čia įvyku
sioje kautynių katastrofoje bate
rija, kartu su pėstininkų daliniais, 
pateko lenkų nelaisvėn. Kpt. Gu
delis tuo metu nevadovavo bateri
jai, nes tarnbyos reikalais buvo 
išvykęs.

Vėliau jis tarnavo šarvuotame 
Gedimino vardo traukinyje vado 
pavaduotoju. 1922 m. pakeltas į 
majoro laipsnį pagal vyresnišku
mą nuo 1921 m. kovo 1 d.

Nepriklausomybės kovose mjr. 
Gudelis dalyvavo partizanų kau
tynėse prieš raudonarmiečius 
prie Joniškėlio, Meškalaukio k., 
Pasvalio, Vitartų dvaro, Užtukių 
k. Prie Dauguvos upės vadovavo 
VI baterijai; kautynėse prieš len
kus — prie Veprių mst., Švento
sios upės, Slabados k., su šarvuo
tu traukiniu — prie Lentvario bei 
Valkos tilto.

Už nuopelnus Lietuvai apdova
notas Vytauto D. V-jo laipsnio or
dinu, kūrėjų-savanorių medaliu ir 
10 m. jubiliejiniu medaliu.

Broliui Leonui mirus, turėjo 
perimti ūkį. Todėl išėjo iš kariuo
menės į atsargą. Gudelio tarnybos 
lape pažymėta, kad į atsargą pa
leistas iki pašaukimo tęsti karo 
mokslo. Deja, jis kardą pakeitė 

arklu . . . 1922 m. balandžio 16 d. 
atsisveikino su Lietuvos kariuo
mene.

Civiliniame gyvenime jis nesi
tenkino vien ūkio reikalais. Ūkio 
srityje gilino žinias: studijavo 
agronomiją Rygoje, steigė žemės 
ūkio ir kredito kooperatyvus, ak
tyviai dalyvavo valsčiaus ir ap
skrities savivaldybėse, veikė šau
lių sąjungoje. Nuo jos įsteigimo 
buvo jos nariu. Vėlesniais laikais 
Biržų šaulių rinktinėje ėjo II-jo 
bataliono vado pareigas. 1939 m. 
persikėlė į Vilnių, tarnavo apskri
ties viršininko įstaigoje, įstei
gė šaulių kuopą.

Vokietijoje
Sovietų Sąjungai okupavus Lie

tuvą 1940 m., buvo atleistas iš 
tarnybos, o jo ūkis nusavintas. 
Pasislapstęs pusmetį, pasitraukė 
į Vokietiją. Dirbo karo pramonė
je. Sunkiai susirgus, buvo atleis
tas iš darbo. Berlyne gyvendamas 
mokėsi institute vokiečių kalbos. 
Vėliau tarnavo transporto firmoje 
vertėju.

Pokario metu dirbo UNRROs 
Butzbacho emigracijos stovykloje. 
Amerikiečių kariuomenėje gavo 
tarnybą technikos inspektorium. 
Išėjęs pensijon, gyveno toli nuo 
didesnių lietuvių susibūrimų 
centrų, neturėjo galimybės daly
vauti visuomeninėje veikloje.

Darbai spaudoje
Netekęs tėvynės, nenurimo, kar

dą ir arklą pakeitė plunksna. Reiš
kėsi išeivių spaudoje: “Europos 
Lietuvyje”, “Karyje”, “Dirvoje”. 
Lietuvoje bendradarbiavo “Karo 
archyve”, “Karyje”, “Trimite” 
ir kt.

Sovietų Sąjungai vėl okupavus 
Lietuvą 1944 m., pradėta gausiai 
rašyti brošiūrų, straipsnių apie
1917- 19 m. sovietų valdžios atsi
radimą, įsigalėjimą Lietuvoje. Jų 
tikslas — įrodyti, jog lietuvių tau
ta norėjo sovietinės sistemos. 
Bet tokie tvirtinimai yra klastin
ga propaganda. Majoras Gudelis 
pasiryžo kritiškai išnagrinėti
1918— 1919 m. laikotarpį, vado
vaujantis Lietuvos komunistų šal
tiniais ir įrodyti faktais jų falsi
fikaciją, melą. Jis tam buvo kom
petentingas kaip gyvas liudinin
kas. Savo pergyventus įvykius jis 
spausdino “Karo archyve” (t. V., 
psl. 223-266).

Išeivijoje, talkininkų padeda
mas, surinko Lietuvoje spausdin
tus įvairių autorių straipsnius, 
taip pat okupuotoje Lietuvoje 
komunistų literatūrą. Po ilgų me
tų kropštaus darbo autorius iš
leido keturias knygas.

Pirmoji knyga — "Bolševikų val
džios atsiradimas Lietuvoje” (jų 
pačių dokumentų šviesoje). Iš
spausdinta Lietuvių veteranų są
jungos “Ramovė” ir autoriaus lė
šomis. Spaudė “Nidos” knygų klu
bo spaustuvė Londone 1972 m. (162 
psl.).

Antroji knyga — “Joniškėlio ap
skrities partizanai” I dalis (jų or
ganizavimas ir slaptoji veikla) 
1918.XI.27 — 1919.III.22. Spaus
dino Pontificia universita gre- 
goriana spaustuvė Romoje 1975 m. 
(201 psl.).

Trečioji knyga — “Joniškėlio ap
skrities partizanai” II dalis, (vie
šos veiklos laikotarpis) 1919.III.22 
— XI.20. Spausdino Pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne 1979 m. (220 
psl.).

Ketvirtoji knyga — “Joniškėlio 
apskrities partizanų atsiminimai”, 
išleisti autoriaus lėšomis. Spaus
dino M. Morkūno spaustuvė Čika
goje 1983 m. (373 psl.).

Autoriaus atliktas darbas turi 
istorinės reikšmės, ypač Lietu
vos kūrimosi laikų tyrinėtojams 
kitataučiams, nes Lietuvos oku
pantai bolševikai užtvindo lais
vojo pasaulio bibliotekas tikro
vę falsifikuojančia literatūra.

1985 m. Petrui Gudeliui suėjo 
90 metų nuo jo gimimo. Vos at
šventęs sukaktį, atsiskyrė su šiuo 
pasauliu. Mirė 1985 m. gegužės 27 
d. Landecko ligoninėje. Palaido
tas Hiuttenfeldo kapinaitėse, Vo
kietijoje.

Garbingas, taurus lietuvi, ilsė
kis ramybėje, nors svetimoje, bet 
laisvoje žemėje.

Kartais padejuojant, kad 
mūsų prieauglis jau beveik ne
begali lietuviškos spaudos 
skaityti, rašyti į lietuviškus 
laikraščius, kad einam prie 
lietuvybės bei lietuviškos veik
los nykimo. Tačiau to neužten
ka. Turime dėti visas pastan
gas tą lietuvybės nykimą su
laikyti bent iki to laiko, kai 
Lietuva atgaus nepriklausomy
bę. Tada išeivijos pagalba tiek 
politinėje veikloje, tiek finan
sinėje srityje bus ypač reika
linga. Viena geriausių priemo
nių lietuvybei išeivijoj ilgiau 
išlaikyti yra lietuviška gimna
zija, kur mokiniai kasdien var
toja lietuvių kalbą. Ten mūsų 
jaunimas, pasimokęs bent me
tus ar kitus, galės laisvai lie
tuvių kalbą vartoti, su savo vai
kais lietuviškai kalbėti ir mū
sų lietuvišką veiklą tęsti. Ne 
veltui ir kitų pavergtų tautų 
išeivija, kaip latviai, estai, uk
rainiečiai, vengrai ir kiti, turi 
savas gimnazijas.

Džiugu, kad j mūsų Vasario 
16 gimnaziją kasmet vis dau
giau mokinių atvažiuoja moky
tis iš kitų kraštų — JAV-bių, 
Australijos, Pietų Amerikos. 
Tik iš Kanados mokinių skai
čius paskutiniu laiku kažkodėl 
sumažėjo. Bet reikia tikėtis, 
kad Kanados Lietuvių Bend
ruomenei veikiant ir Kanados 
tėvai ateinantiems mokslo me
tams pradės daugiau savo vai
kų ten siųsti, juoba, kad moki
niams į tą gimnaziją kelionės 
apmokamos.

Šiuo metu didžiausias rūpes
tis yra gimnazijos berniukų 
bendrabučio statyba. Buvusi 
pilis, kurioje buvo ir berniu
kų bendrabutis, pernai sude
gė. Todėl dabar statomas atski
ras, specialiai berniukams 

AfA 
EDMUNDUI MILIAUSKUI 

mirus,
žmoną EDITĄ, sūnų ARVYDĄ su šeima, seserį
ONĄ ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime -

Lena ir Anicetas Žižiai

Savivaldybiniai rinkimai 
1985 metų lapkričio 12, 
antradienį

Teisė balsuoti
Jūs turite teisę balsuoti Toronto savivaldybės 
rinkimuose, jeigu esate:
— Kanados pilietis arba kitoks Britanijos valdinys
— Būsite 18 metų amžiaus ar daugiau 1985 metų 

lapkričio 12 dieną arba prieš tai
— Gyvenęs Toronto mieste bet kurį laiką tarp 

1985 metų rugsėjo 3 — spalio 23 dienos
— Jūs pats arba jūsų sutuoktinis-nė negyvenate 

Toronto mieste, bet esate nuomininkai arba 
žemės savininkai.

Jeigu jūsų pavardė įrašyta balsuotojų sąraše per 
klaidą, neturite teisės balsuoti.
Jeigu turite teisę balsuoti, bet jūsų pavardė neįrašyta 
balsuotojų sąraše, galite balsuoti gavęs balsavimo 
pažymėjimą iš miesto raštvedžio miesto rotušėje 
arba padaręs pareiškimą balsavimo pareigūno 
pavaduotojo akivaizdoje savo apylinkės rinkiminėje 
būstinėje balsavimo dieną. Reikia turėti atitinkamus 
asmens dokumentus.
Jeigu tapote Kanados piliečiu 1985 metų spalio 24 
dieną arba po jos ir kitais atžvilgiais turite teisę 
balsuoti, taip pat galite gauti balsavimo pažymėjimą 
arba padaryti pareiškimą, jei turite savo pilietybės 
įrodymą.
Nusikalsta įstatymui:
— jei kas balsuoja neturėdamas teisės*
— jei kas balsuoja daugiau kartų nei leista*
— jei kas balsuoja ne savo rinkiminėje būstinėje, 

kurioje balsuoti turi teisę*
Jei būsite rastas kaltas dėl minėtų pražangų, galite 
susilaukti bausmės iki $2,000 arba kalėjimo iki 
šešių mėnesių.
‘Pakeistasis 1980 metų savivaldybinių rinkimų zą J 

įstatymas
Roy V. Henderson, Į JJ
miesto raštvedys ir 
balsavimo pareigūnas TORONTO MI ESTAS

bendrabutis. Daugumą išlai
dų jo statybai padengs Vokie
tijos valdžia, bet iš lietuvių 
reikia surinkti apie pusę mili
jono markių. Todėl KLB švieti
mo komisija paprašė KLB apy
linkių valdybas padaryti rink
liavas to bendrabučio statybai 
ir gimnazijos paramai. Tuo rū
pinasi ir kitų kraštų lietuviai.

Prašome visus lietuvius kiek 
galint daugiau paaukoti tam 
tikslui, sudaryti sąlygas iš
laikyti lietuvybę išeivijoje. 
Paaukoję 15 ar daugiau dole
rių gaus kvitus, tinkamus at
skaityti nuo pajamų mokesčių.

L. Tamošauskas
Ekonominė konferencija

Ekonominėje lietuvių kon
ferencijoje Floridoje, šalia ki
tų paskaitų, bus pranešimas 
apie Lietuvių prekybos rūmus 
arba Lithuanian Chamber of 
Commerce. Jį padarys tos or
ganizacijos Čikagoje pirminin
kas Robertas Zapolis, jam tal
kins Antanas Rudis. Pageidau
tina, kad kuo daugiau lietuvių 
profesionalų, verslininkų ir 
prekybininkų konferencijoj da
lyvautų, nes juos apjungianti 
organizacija yra esminis šių 
dienų klausimas.

Konferencija įvyks Marco 
Island, Floridoje, š. m. lapkri
čio 9, 10 ir 11 d.d. Informacijų 
prašoma kreiptis į “Lito” in
vestavimo bendrovę Niujorke, 
tel. (718) 441-2811 arba (718) 
441-6799.

Dėl kelionės ir viešbučių re
zervacijų skambinti į “Vytis 
International Travel Service” 
(718) 769-3300. Kas turės dau
giau laiko, galės pabuvoti Mar
co Island ilgiau, nes viešbučių 
butai bus užsakyti visai savai
tei — nuo lapkričio 6 iki 13.

1917.VIII.il
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Mažosios Lietuvos veikėją išlydėjus
A. a. Jonas Anysas, Martyno Anyso brolis

Milijonas dolerių lietuvių šalpai
Sukaktuvinis BALFo 40 metų veiklos seimas - reportažas iš Vašingtono

VALERIJA ANYSIENĖ

1985 m. rugsėjo 24 d. po ilgos 
ligos Čikagoje mirė Mažosios 
Lietuvos veikėjas Jonas Any
sas, sulaukęs 86 metų amžiaus, 
jaunesnysis brolis torontie- 
čio dr. Martyno Anyso, mirusio 
1974 m. sausio 29 d. Toronte.

Jonas gimė 1899 m. gegužės 
28 d. Kintuose, Šilutės apskri
tyje, Klaipėdos krašte. Jis bu
vo antras sūnus Miko ir Mari
jos AnysŲ, kurie net anais se
nais vokiečių laikais savo pa
vardės nevokietino; nebuvo gi
minės su kita panašiai skam
bančia vokietininkų Annies 
šeima. Tokiu būdu Jonas augo 
ir brendo aiškiai lietuviško
je dvasioje.

Jonas buvo gabus, veržėsi į 
mokslų, bet gimnazijos moks
lą turėjo nutraukti I. D. karo 
pabaigoje, kai buvo pašauktas 
į kaizerio kariuomenę. Karui 
pasibaigus padėjo tėvams tvar
kyti ūkį Petreliuose. Galimy
bė gimnaziją baigti vakarais 
atsirado 1924 m., kai žymaus 
lietuvio pedagogo Prano Ma
šioto pastangomis Klaipėdoje 
buvo įsteigti vakariniai kur
sai Mažosios Lietuvos jauni
mui. Deja, po kelių metų sėk
mingos veiklos, Lietuvos vy
riausybei nepaskyrus lėšų, 
kursai buvo uždaryti, ir Jono 
mokslas vėl pertrauktas. Tai 
buvo didelis smūgis Jonui ir 
kitiems to nuostato palies
tiems Klaipėdos krašto jau
nuoliams.

Jono pasiryžimas baigti gim
naziją buvo betgi nepalaužia
mas, ir jis tam tikslui persikė
lė į Kauną, kur gavo užsienio 
reikalų ministerijoje tarny
bą. Gavęs Kauno suaugusių 
gimnazijos atestatą ir stipen
diją, pradėjo studijuoti Vie
noje. Sekdamas brolio Marty
no pėdomis, ruošėsi diploma
tinei karjerai ir baigė Vienos 
konsulinę akademiją. Buvo pa
skirtas į Klaipėdą, kur dvejus 
metus ėjo Klaipėdos krašto di
rektorijos referento pareigas.

Klaipėdos krašte tuo metu 
pradėjo reikštis hitlerinė pro
paganda, ir labai stokojo iš šio 
krašto kilusių lietuviško nu
sistatymo akademikų. Jonas 
pasižymėjo dideliais adminis
traciniais gabumais ir 1936 m. 
buvo paskirtas Lietuvos res
publikos valstybės tarybos 
kanceliarijos viršininku Kau
ne. Šioje tarnyboje jis išbuvo 
iki 1940 m.

1938 m. gruodžio 25 d. Jonas 
susituokė su suvalkiete Adeli
na Šapaite. II D. karo įvykiai 
ir sovietinė okupacija skau
džiai palietė naujai pradėtos

( viešųjų mokyklų švietimo vadybą 
pirmoje Toronto apylinkėje (Ward one) 

lapkričio 12 dieną išrinkite 
lietuvių bičiulį estų.

PETER 
KIVILOO

• Baigęs pedagogiką (Ph.d. kan
didatas), sociologijos magistras
• Dirbęs 20 metų švietimo srityje
• Tėvas dviejų dukterų (Toronto 
mokyklose) • Kovoja prieš per 
didelį algų padidinimą (33%) 
vadybos patikėtiniams ir prieš 
partinę politiką švietime (prieš ndp>
• Siekia atstatyti tradicines 
vertybes auklėjime

Telefonas 488-2782 

Štai jūsų kandidatas (Toronto miesto tarybą!
Dabar labiau nei bet kada miesto vadovybėje reikia 
asmens, kuris yra patyręs ir moka tvarkyti miesto reikalus

Šių metų laprkičio 12, antradienį, 
vėl išrinkite lietuvių bičiulį

billBOYTCHUK
pirmoje rinkiminėje apylinkėje (Ward 1)

Rinkimų būstinė: 49 Dundas St. W., Toronto, Ont.
Tel. 769-2147

Pastaba. Pagal pakeistas rinkimų taisykles, kiekvienoje apylinkėje renkami du atstovai — 
vienas į metropolinio Toronto tarybą, kitas - tik į Toronto miesto tarybą.
W. Boytchuk kandidatuoja tiktai į miesto tarybą aldermano pareigoms.

šeimos gyvenimą. Teko pasi
traukti į Vokietiją. Po karo 
Jonas dirbo UNRROS tarny
boje Hannoveryje, Vokietijoje.

Seno bičiulio ir šeimos drau
go kun. Jono Paupero pastan
gomis, Jonas 1950 m. emigravo 
į JAV ir įsikūrė Čikagoje, kur 
užaugino dvi dukteris lietuviš
kai krikščioniškoje dvasioje.

Čikagoj Jonas įsijungė į Ma
žosios Lietuvos lietuvių drau
gijos veiklą ir ilgus metus ėjo 
atsakingas pareigas. Taip pat 
aktyviai dalyvavo kun. Paupe
ro Ziono parapijos taryboje ir 
daugiau kaip 10 metų buvo lie
tuvių evangelikų tarybos sek
retoriumi. Kun. Pauperui mi
rus, perėjo į kun. Anso Trakio 
lietuvių evangelikų-liuteronų 
“Tėviškės” parapiją ir veikė 
jos taryboje. Nuo pareigų at
sisakė tik ligai pradėjus jį kan
kinti.

Jonas užaugo giliai tikinčio
je šeimoje ir visą amžių rūpi
nosi lietuvių evangelikų rei
kalais. Dar būdamas jaunu 
gimnazistu Klaipėdos krašte, 
aktyviai įsijungė į kovą su 
smarkiai įsigalėjusiu vokiečių 
krypties sinodu. Ta kova sėk
mingai pasibaigė 1925 m., įstei
gus Lietuvos konsistoriją su 
kun. dr. Vilium Gaigalaičiu 
kaip pirmininku priešakyje. 
Tai buvo tais laikais didelis 
lietuvių evangelikų-liuteronų 
laimėjimas.

Jonas paliko giliai liūdinčią 
savo ištikimą gyvenimo drau
gę Adeliną, kuri jį, dalinai pa- 
ralyžuotą sunkų ligonį, globojo 
iki paskutinės dienos su nepa
prastu pasišventimu. Jo liūdi 
dvi dukterys: menininkė Ilsė 
Šalkauskienė su vyru prof. dr. 
Kęstučiu Šalkausku ir vaikai
čiais Audrone, Anita, Arūnu 
Kalgary, Kanadoje; Renata su 
vyru dr. Albertu Gudat, vaikai
čiais Eduardu ir James iš New 
Jersey. Jo taip pat liūdi bro
lio Martyno našlė Valerija To
ronte, brolvaikiai — dr. Graži
na Anysaitė-Slavėnienė ir dr. 
Jurgis Anysas su šeimomis.

Velionį palaidojo vysk. A. 
Trakis Bethany kapinėse, da
lyvaujant apie šimtą artimų
jų ir bičiulių iš Čikagos bei 
kitų vietovių.

Mielas Jonai, tebūnie Tau 
lengva svetinga Amerikos že
mė! 

>»<>«■»•>«■»<>«■■»<»«■»<>«■»<>«■»<>«■»<
Užsakykite “TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS" 
kaip dovaną jaunavedžiams, studen
tams, mokslus baigusiems, jau
niems profesionalams, naujaku
riams, vienišiems tautiečiams. Me
tinė prenumerata naujam skaityto
jui - $15.00, JAV-se - $15.00 ameri
kietiškų. Reguliari prenumerata - 
$20.00, JAV-se - $20.00 amerikie
tiškų.

Šaulių būrys, dalyvavęs Čikagoje surengtos Vilniaus dienos iškilmėse

Žvilgsnis į naują plokštelę
Torontiškės “Volungės”dešimtmečio dovana klausytojams

TADAS GUREVIČIUS

Prieš kelias dienas volun- 
gietė man įteikė įdainuotą mu
zikos juostelę, pageidaudama, 
kad aš šiek tiek ją aptarčiau 
spaudoje. O ta juostelė yra ne
paprasta, nes jinai yra kopija 
originalios juostos, iš kurios 
bus pagaminta “Volungės” cho
ro, vadovaujamo D. Viskontie- 
nės, dešimtmečio sukakties 
proga lietuviškų dainų plokš
telė vardu “VOLUNGĖ”. Pati 
plokštelė yra dar gaminama, 
tad tenka rašyti ne tiek apie 
pačią plokštelę, kiek apie jo
je būsimas dainas. Nemanau, 
kad plokštelės techniškas api
pavidalinimas turėtų daug kuo 
skirtis nuo juostelės, kuri yra 
švariai įdainuota.

Šioje plokštelėje “Volungė” 
pasirodo kaip subrendęs vie
netas, kuris supranta lietuviš
ką liaudies dainą ir sugeba gra
žiai atlikti lengvesnio žanro 
populiarias dainas antroje 
plokštelės pusėje. “Volungės” 
dainų pasirinkimas turėtų pa
tikti ne tik jaunesniems klau
sytojams, bet ir vyresniems.

Pirma pusė plokštelės skiria
ma daugiausia lietuvių liau
dies dainoms. Čia klausyto
jas iš karto susidarys teigia
mą nuomonę apie pačią plokš
telę ir chorą — dainos gražios, 
skambios, muzikalios. Šven
tovė, kur juosta buvo įrašyta, 
akustika ataidi ir gan maloni, 
nors kai kurioms dainoms, pvz. 
“Aviža prašė”, ne visiškai tin
kama.

Aplamai choras labai gražiai 
atlieka pasirinktą dainų pro
gramą. Pirmoje pusėje plokšte
lės vyrai pajėgiai, nuotaikin
gai atlieka “kaimo bernų” dai
ną “Šią naktelę”. Šią dainą jau 
esu išklausęs bene penkis kar
tus, bet ji man vis neatsibos
ta, nors jos tempas gal ir per 
lėtas. Moterys irgi neatsiliku
sios. Jos vykusiai sudainuoja 
“Tupėjo vanagas”, “Tu giruže” 
ir “Daržely rūtelė”. Jų balsai 
nuskamba švariai, be atskirų 
išsišokimų. O mišrus choras 
pasižymi Čiurlionio harmoni
zuotoje dainoje “Beauštant! 
aušrelė”. Čia girdėsime tobu
lus balsų perėjimus ir pras
mingą interpretaciją. K. Ka- 
vecko “Nuo Birutės kalno” nu
skamba gana blankiai. Šioje 

AfA 
EDMUNDUI MILIAUSKUI

mirus,
jo žmoną EDITĄ, sūnų ARVYDĄ su šeima, seserį ONĄ 
JAKIMAVIČIENĘ, seserėčias - REGINĄ, ALVINĄ, 
ANTONIJĄ ir jų šeimas bei kitus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame -

Birutė ir Antanas Matulaičiai

dainoje chorui ne visiškai pa
vyksta išgauti Maironio žo
džių prasmę bei sukelti ati
tinkamą emociją.

Antroje plokštelės pusėje 
“Volungė” dainuoja pynę įvai
rių, populiarių lietuviškų est
radinio pobūdžio kūrinių. Nors 
dauguma melodijų buvo ne 
kartą girdėta, šios dainos yra 
taip įdomiai aranžuotos, kad 
jų klausytis yra labai malo
nu. O puiki “Volungės” inter
pretacija ir taikli J. Govėdo 
piano playda dar pagilina šį 
gerą įspūdį.

Naviko “Prie Nemuno vin
gio” gali išreikšti visa tai, kas 
yra gera šioje plokštelės pu
sėje. Ši daina labai patiks ro
mantiško nusiteikimo klausy
tojui. Čia girdimi įdomūs val
so ir tango taktų pasikeitimai, 
vykę dinamikos niuansai irgra- 
žus piano akompanimentas. Aiš
kiai matosi, kad “Volungė” 
jausmingai dainuoja. Kitos 
dainos taip pat labai gerai at
liktos.

Dabar pažvelgsime, kur “Vo
lungė” dar galėtų pasitobu
linti. Nors šis choras jau yra 
pasiekęs gana aukštą muziki
nį lygį ir gali drąsiai rodytis 
savo pažangumu, bet neturėtų 
tenkintis ligšioliniu pasise
kimu, o stengtis kopti į pačią 
kalno viršūnę, nes jinai nebe 
per toli.

Pirmiausia “Volungė” turė
tų atkreipti didesnį dėmesį 
į dainų žodžių taisyklingą, 
aiškų ištarimą. Kiekvienas žo
dis turėtų aiškiai skambėti 
kaip krištolinis skambutis. 
Dažnokai jaučiama kai kurių 
priebalsių angliškumas, pvz. 
tai, paties, pamatys ir pan.

Reikėtų stengtis kreipti dau
giau dėmesio ne tik į bendrą 
dainos atlikimą, bet ir į mu
zikinę atskirų žodžių bei fra
zių interpretaciją. Čia turiu 
galvoje žodžių akcentavimą, 
atitinkamą tempo pritaikymą 
pagal teksto prasmę ir dina
mikos išryškinimą.

Šie pageidavimai nėra leng
vai pasiekiami, bet kelias į 
kalno viršūnę yra visados sun
kus. Linkėtina chorui toliau 
energingai dirbti ir netrukus 
vėl išleisti naują, tokią pat 
vertingą plokštelę.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tų, kurį 

Jis mums duoda ”

Gerry Lougheed 
Fu nerol Home

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

Kanados lietuviai su Bendruo
ju Amerikos lietuvių šalpos fon
du BALFu mažai reikalų turi, 
nors pokario metais gyvenda
mi V. Europoje buvusiose pabė
gėlių stovyklose gaudavo vie
nokią ar kitokią jo paramą. Tuo 
tarpu emigruojantiems į Ameri
ką BALFas daug padėjo: sura
do asmenis, kurie sudarė afi- 
devitus, parūpino darbo sutar
tis, ne vienam ir kelionę apmo
kėjo.

BALFo darbai su pabėgėlių 
perkėlimu į užjūrį toli gražu ne
pasibaigė. Reikėjo šelpti liku
sius V. Europoje, kurie daugiau
sia dėl ligų negalėjo eimigruo- 
ti. Po Stalino mirties BALFą už
gulė daug naujų pareigų: neofi
cialiai šelpti žuvusių Lietuvos 
partizanų gimines, iš Sibiro grį
žusius tremtinius, dabartinių 
sovietų kalinamų Lietuvos disi
dentų šeimas ir pagaliau nema
ža lietuvių, gyvenančių Lenki
jos Suvalkų trikampyje ar kito
se Lenkijos dalyse. Tačiau šis 
konfidencialus BALFo šalpos 
darbas dėl žinomų priežasčių 
viešumai negali būti atskleis
tas, kol Lietuvoje viešpatauja 
okupantas.

Spalio 12-13 d.d. Vašingtone 
įvyko BALFo 40 metų veiklos su
kaktuvinis seimas, susidėjęs iš 
kelių dalių: iškilmingo seimo 
atidarymo, darbo posėdžių, va
karinio pokylio, kurio metu bu
vo pagerbtas Lietuvos diploma
tijos šefas ir Lietuvos atstovas 
Vašingtone dr. Stasys Bačkis. 
Sekmadienį, gausiai suvažiavę 
BALFo direktoriai, atstovai ir 
svečiai, dalyvavo koncelebra- 
cinėse Mišiose visos Amerikos 
katalikų tautinėje šventovėje, 
kur įrengta ir lietuvių Šiluvos 
Dievo Motinos koplyčia. Po pa
maldų ir procesijos į lietuvių 
koplyčią aplankė Lietuvos pa
siuntinybę.

Prieš keliais brūkšniais ap
rašant pačią dviejų dienų šven
tę Vašingtone, štai ištrauka iš 
BALFo apyskaitos, kurią revizi
jos komisija pateikė seimui. Nuo 
1981.IX.30 iki 1985.VIII.31 paja
mos buvo 997,767 dol., suaukotų 
drabužių vertė — 152,485 dol. 
Tad iš viso pajamų turėta
I, 150,252 dol. Per tą laiką šalpai 
buvo išleista 1,019,347 dol. Ka
soje liko 232,140 dol.

Seimo atidarymas
Sukaktuvinis seimas vyko sos

tinės centre esančiame praban
giame “Grand” viešbutyje. Ati
darymo poėdyje dalyvavo bene 
22 BALFo direktoriai ir per 100 
skyrių atstovų nuo Atlanto iki 
Ramiojo vandenyno. Dalyvavo 
taip pat būrys garbės svečių ir 
du tebesą gyvi BALFo pirmūnai, 
prieš 40 su viršum metų dalyva
vę įsteigimo posėdyje. Tai prel.
J. Balkūnas ir Juozas Laučka.

Himnais ir invokacija pradėtą 
seimo atidarymo posėdį pasvei
kino prezidento Reagano vardu 
Baltųjų rūmų įstaigos santy
kiams su visuomene vienas di
rektorių — Linas Kojelis, Lietu
vos diplomatijos šefas ir atsto
vas Vašingtone dr. Stasys Bač
kis, gen. Lietuvos konsulas Niu
jorke A. Simutis, prel. Jonas Bal
kūnas, BALFo direktorių pirm. 
Vladas Pažiūra, ilgametė BALFo 
direktorė Alena Devenienė, VLI- 
Ko pirm. dr. K. Bobelis, ALTos 
pirm. T. Blinstrubas, PLB v-bos 
atstovė B. Jasaitienė ir dauge
lis kitų. Taip pat daug sveiki
nimų buvo atsiųsta raštu. Ilino
jaus ir Marylando valstijų guber
natoriai atsiuntė specialius 
raštus.

Dr. S. Bačkis savo sveikinime 
pabrėžė Lietuvos diplomatinės 
tarnybos įnašą BALFo darbe, 
nes ir jis pats Paryžiuje BAL- 
Fui dirbo 15 metų. Evangelikų 
vyskupas Ansas Trakis sveikin
damas seimą pastebėjo, kad su 
BALFo įsteigimu prasidėjo eku
meninė praktika. Gen. konsulas 
Anicetas Simutis priminė, kad 
BALFas augo didžiojo Niujor
ko pašonėje, brendo Čikagoje, 
o sukaktį švenčia sostinėje Va
šingtone ir kad BALFo šalpa 
lietuvius pasiekia nuo Vladi- 
vastoko iki Amerikos krantų.

Antrojo Lietuvių skautų sąjungos tuntininkų-kių suvažiavimo dalyviai 1985 m. spalio 12-14 d.d. Beaumont 
Reserv. Rock Creek, Ohio. Viduryje — vyr. skautininke S. GEDGAUDIENĖ ir vyr. skautininkas K. MATONIS 
po daugelio posėdžių bei svarstybų Nuotr. V. Bacevičiaus

Alena Devenienė-Grigaitienė, 
ypač iškėlė prel. J. Končiaus 
nuopelnus, su kuriuo jai teko 
kartu dirbti 20 metų. Ji pabrė
žė, kad visi dirbo labai vienin
gai, kad BALFas buvo įsteigtas 
padėti Lietuvos žmonėms ir kad 
buvo ryžtasi net laivus siųsti 
į Lietuvą.

Iškilmingą atdiaromąjį posė
dį, kuriame dalyvavo apie 120 
žmonių, paskaita užsklendė 
BALFo pirmūnas Juozas Laučka, 
spalvingai apžvelgęs BALFo 
įsteigimą ir ypač pirmuosius 
penkerius jo veiklos metus. Pa
brėžtinas buvo ir BALFo cv pirm. 
Marijos Rudienės tartas žodis 
atidaromajam posėdyje, kurį ji 
baigė šiais žodžiais: “Ir toliau 
padėsime kovotojams Lietuvoje, 
liudysime pasauliui apie jų 
kančias . . .”

Iškilmingas pokylis
Šeštadienio vakare “Grand” 

viešbučio pokylių salėje įvyko 
iškilmingas pokylis, kurio me
tu buvo pagerbtas dr. Stasys 
Bačkis diplomatinio darbo 55 m. 
ir tarnybos Vašingtone 25 m. 
proga. Dalyvavo apie 250 svečių. 
Šalia iš kitur suvažiavusių BAL
Fo darbuotojų, čia prisijungė 
ir nemažai Vašingtone bei jo 
apylinkėse gyvenančių lietu
vių. Į pokylį, atvyko ir ameri
kiečiai garbės svečiai — valsty
bės sekretoriaus pavaduoto
jas žmogaus teisių reikalais 
Richardas Shifteris su žmona ir 
Vašingtono arkivyskupas James 
Hickey.

Prieš pradedant oficialią po
kylio dalį, himnus sugiedojo E. 
Jurgėlaitė, invokaciją sukalbė
jo Vašingtono lietuvių kapelio
nas kun. dr. T. Žiūraitis. Iš Ro
mos atvykęs Lietuvos atstovas 
prie Šv. Sosto ir Lietuvos pa
siuntinybės Vašingtone patarė
jas Stasys Lozoraitis lietuvių 
kalba tartame žodyje pasveikino 
BALFą ir jo darbuotojus, jų 
darbą pavadindamas gražiausia 
krikščioniško ir tautinio solida
rumo išraiška. Po to jis kalbėjo 
apie sukaktuvininką dr. St. Bač- 
kį ir aplamai Lietuvos diploma
tų pareigas, palinkėjęs dr. S. 
Bačkiui ir toliau eiti tuo tiesiu 
keliu, kurį nustatė tuojau po so
vietinės okupacijos Romoje su
sirinkę Lietuvos diplomatai.

St. Lozoraičiui baigus kalbą, 
programos vedėjas buv. ameri
kiečių teatro aktorius ir BAL
Fo veikėjas J. Boley-Bolevičius 
prie pakylos pakvietė dr. St. Bač- 
kį. 250 banketo dalyvių pakilo 
nuo kėdžių ir sukaktuvininką 
pasitiko karštais plojimais. Dr. 
St. Bačkis savo žodyje pastebė
jo, kad šį vakarą pagerbiamas 
ne tik jisai, bet kartu visa Lie
tuvos diplomatija, ir kiek pla
čiau aptarė Lietuvos diplomatų 
dabarties nelengvus uždavinius.

Po vakarienės solistė Nerija 
Linkevičiūtė-Kasparienė atliko 
neilgą liaudies dainų ir lietu
vių kompozitorių kūrinių kon
certą, dalyvių ypač šiltai sutik
tą. Nuskambėjus dainoms ir plo
jimams, BALFo cv pirmininkė M. 
Rudienė pristatė garbės sve
čią — Vašingtono arkivyskupą 
James Hickey. Padėkojusi Ame
rikos episkopatui ir katalikų 
šalpos organizacijoms už tą di
delę paramą, kurią BALFas iš jų 
gavo savo veiklos pradžioje, M. 
Rudienė arkivyskupui įteikė pa
dėkos dovaną —- iš gintaro gaba
lėlių sudėtą Vilniaus Aušros 
Vartų Marijos paveikslą.

Arkivyskupo ir valdžios 
atstovo kalbos

Arkivyskupas savo kalboje 
iškėlė tris pagrindinius simbo
lius, su kuriais paveiksluose 
vaizduojamas šv. Kazimieras, 
būtent karūną, kryžių ir leliją. 
Suvesdamas tuos simbolius su 
Lietuvos dabartimi, arkiv. J. 
Hickey pastebėjo, kad “karūna 
turi priminti karališkąjį orumą 
ir ypač žmogiškąjį orumą tūks
tančių Lietuvos gyventojų, ku
rių žmogaus teisės yra paneig
tos. Tegu toji karūna primena, 
kad reikia dirbti ir melstis, kol 
Lietuva vėl bus laisva. Kryžius 
tegu primena tuos persekioji

mus, kuriuos pergyvena lietuvių 
tauta. Lelija tegu žymi lietuvių 
tautos prisirišimą prie Dievo 
Motinos . ..”

Arkivyskupo kalbos turinys 
paliudijo jo Lietuvos istorijos 
pažinimą, nes arkivyskupas jau 
kalbos pradžioje prisiminė sa
vo artimą pažintį su arkiv. Ch. 
Salatka, prel. L. Tulaba ir kun. 
G. Kijausku, SJ.

Paskutinis kalbėti buvo pa
kviestas paskirtasis valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas žmo
gaus teisių reikalams ambasa
dorius Richardas Shifteris. Pri
statė inž. A. Rudis. Jo kalba bu
vo skirta apibūdinti išskirti
niams JAV užsienio politikos 
bruožams, kaip tiesus ir atviras 
pasisakymas pasauliniuose fo
rumuose už visus skriaudžia
muosius ir persekiojamus. Vie
nas to pavyzdys yra ir sovietų 
okupuotos Baltijo vlastybės. 
Shifteris taip pat kalbėjo apie 
lietuvių herojišką priešinimą
si sovietų užmačioms. Šio ame
rikiečio pareigūno įdomiai kal
bai atpasakoti reiktų skirti daug 
vietos, nes ji buvo tikrai akade
miška ir palietė plačius politi
nius apsketus.

Susumuojant pirmąją BALFo 
sukaktuvinio seimo dieną galima 
drąsiai teigti, kad kulminaci
nis seimo punktas buvo iškilmin
gas pokylis su neeiliniais kal
bėtojais ir gera, reprezentaci
ne dainininke, nors svečiai dvie
jose nedidelėse salėse buvo ge
rokai suspausti.

Įspūdingos pamaldos
Didžiojoje Amerikos katalikų 

šventovėje sekmadienį, 2 v.p.p., 
buvo atlaikytos koncelebracinės 
Mišios. Procesijos atlydėtas, 
lietuviškas Mišias atnašavo 
vyskupas V. Brizgys su aštuo- 
niais kunigais. Šventovės gale 
prie aukštai iškeltų vargonų gie
dojo Baltimorės lietuvių choras 
“Daina” ir solistas Alg. Brazys 
iš Čikagos. Pamokslą pasakė prel. 
J. Balkūnas. Kadaise buvęs gar
sus pamokslininkas, šį kartą pre
latas ugningai kartojo jau se
niai girdėtas mintis. Tačiau di
delė naujiena buvo ta, kai šioje 
Marijos šventovėje trumpą bai
giamąjį pamokslą pasakė lietu
vių evangelikų liuteronų vysku
pas ir vienas BALFo direktorių
— Ansas Trakis. Jo trumpo pa
mokslo turinyje buvo samarie- 
tiškumas, išplaukęs iš Šv. Jono 
Evangelijos.

Lietuvių koplyčioje
Po Mišių procesija nuėjo į 

lietuvių Šiluvos Dievo Motinos 
koplyčią, įrengtą pačiame šven
tovės viduryje. Procesijoje, ša
lia katalikų dvasininkų bei pa
sauliečių, ėjo ir liuteronų vys
kupas A. Trakis. Perpildytoje 
koplyčioje kur žmonės toli gra
žu netilpo, kun. dr. T. Žiūraitis 
sukalbėjo maldą į Šiluvos Dievo 
Motiną. Dalyviai, kurių buvo per 
300, sugiedojo giesmę “Marija, 
Marija”.

Ši koplyčia — puikus lietuvių 
dailininkų meno kūrinys buvo 
įrengta vysk. V. Brizgio didelės 
iniciatyvos dėka. Kitais metais 
minėsime Šiluvos Dievo Motinos 
koplyčios Amerikos katalikų 
tautinėje šventovėje Vašingto
ne 20 metų sukaktį. Kokį užda
vinį koplyčia atlieka, tepasako 
šis faktas. Mišių metu, norėda
mas įrašyti choro ir solisto gie
damas giesmes, atsisėdau di- 
džiosos šventovės viduryje prie
šais lietuvių koplyčią. Valan
dos laikotarpyje suskaičiau per 
70 ją aplankiusių turistų. Virš 
koplyčios altoriaus yra visų dė
mesį atkreipiantis įrašas anglų 
kalba: “Dievo Motina, laimink 
žemę, kankinių krauju nušlaks- 
tytą”. Altoriaus apačioje švie
čia įrašas anglų kalba “Lithua
nia”, o šoninės sienos mozaikoje
— tremtinių Mišios Vorkutos 
kasyklų šachtoje.

Pasibaigus iškilmėms švento
vėje ir visiems nusifotografa
vus bendroje nuotraukoje, apie 
200 asmenų vaišinosi Lietuvos 
pasiuntinybės rūmuose, kur juos 
nuvežė specialiai pasamdyti au
tobusai. Koresp.



Vokiečiai prisimena Lietuvą
Naujas žurnalo “Die Raute” numeris ir jo straipsniai

Kuklus išvaizda, didis šviesia asmenybe
Palydint a.a. profesorių Simą Sužiedėlį anapus kapo

E. DANILIŪNAS
1985 m. rugsėjo 22 d. Brock- 

tone, Mass., JAV, mirė profeso
rius Simas Sužiedėlis. Tai ne
paprastai šviesi asmenybė, 
ypatingo darbštumo žmogus: 
istorikas, visuomenininkas, 
L. Enciklopedijos, “Darbinin
ko” ir kitų leidinių vyr. redak
torius.

Tektų parašyti visą mono
grafiją, norint apibūdinti jo 
daugiašakę veiklą. Aš čia mė
ginsiu paliesti tik keletą mo
mentų, man giliausiai įsmigu
sių atmintin ir, sakyčiau, ga
na būdingų jo principiniams 
įsitikinimams bei siekimams.

Dailaus sakinio meisteris
Didžiausioje lietuvių sto

vykloje V. Vokietijoje, Hanau 
mieste, pokario metais jis bu
vo ne tik kultūros vadovas, bet 
ir visos tenykštės veiklos vie
nas pačių svarbiausių šulų. Jis 
čia buvo žinomas ir kaip dailio
jo žodžio meisteris. Kam tik 
reikėdavo trumpai ir meniška 
kalba išsireikšti, kreipdavosi 
į jį, prašydami suredaguoti pa
dėkos adresus, šūkius ir t.t. Jis 
tam pašvęsdavo nemažai laiko, 
bet galutinė redakcija būdavo 
lyg savotiškas meno kūrinys. 
Kelių puslapių aprašymą jis 
suvesdavo į vieną ar du saki
niu, kuriuose vienu žodžiu bū
davo pasakyta daugiau, negu 
kitas pajėgtų pasakyti visu 
puslapiu.

Jo paskaitos turėdavo di
džiausią pasisekimą. Jų turi
nyje sušvisdavo naujos ir gi
lios mintys, o klausytojas jaus
davo pasigėrėjimą: sužiedėliš- 
kas stilius, labai šlifuota kal
ba, dailūs, poetiški sakiniai, 
brandus turinys. Jo pasirink
tos temos būdavo irgi neeili
nės.

“Anapus kapo”
Didžiausią susidomėjimą 

stovykloje sukėlė jo paskaita 
“Anapus kapo”. Argi įmanoma 
arti valandos kalbėti šia te
ma? Ką naujo ir ką iš viso šia 
tema galima pasakyti? Juk tai 
nuolatinė pamokslininkų te
ma, tiek kartų kartota: žmo
gaus gyvenimas nesibaigia jam 
kapą supylus. Ką gi daugiau 
galima prie to pridėti?! Susi
domėję stovyklos gyventojai 
vienas kitą klausinėjo: “Ar ei
si ir į šią jo paskaitą? Man 
rodos, kad šį kartą teks ir Su
žiedėliu nusivilti. Juk čia nie
ko naujo jis negalės pasakyti. 
Tada žmonės pradės kalbėtis 
ir triukšmauti”. Įvyko betgi 
atvirkščiai. Paskaita buvo ilga, 
ir susidomėjimas išskirtinas 
— perpildytoje salėje buvo 
galima girdėti musę skren
dant. Iš paskaitos išėjusieji 
jautėsi lyg būtų meno šventėje 
dalyvavę ir kažką nepaprasto 
patyrę.

Laisvės kovotojams
Jo naujos filosofinės mintys, 

poetiškai išreikštos, patrauk
davo žmones. Todėl jis būdavo 
laikomas įdomiausiu ir stip
riausiu paskaitininku. Savo 
paskaitas jis pailiustruodavo 
ir vaizdžiais palyginimais.

Jau šiuose kraštuose teko 
girdėti vieną jo paskaitą, ku
rioje jis mėgino atsakyti į vi
suomenėje jau iškylantį klau
simą: “Ar dar verta tęsti Lietu
vos laisvinimo pastangas, kai 
ta kova jau pradeda tapti be
viltiška?” Jis nurodė eilę pa
vyzdžių iš kelių tautų istorijos, 
patvirtinančių teigimą, kad ir 
beviltiška kova gali baigtis lai
mėjimu, jei nesusvyruojama, 
jei su nemenkėjančiu ryžtu ji 
ir toliau tęsiama. Savo mintis 

jis išreiškė šiuo palyginimu: 
“Jei nelaisvėn patekęs tigras, 
stipria grandine prirakintas, 
ramiai miega, sutikdamas su 
savo nelaisvės dalia, tai jis 
niekada nebematys laisvės. 
Bet jei jis nuolat daužosi, mė
gindamas grandinę nutraukti, 
anksčiau ar vėliau ta ištampy
ta ir padilusi grandinė trūks ir 
belaisvis vėl atgaus laisvę”.

Ryžtingas sprendimuose
Velionis buvo kilnių idea

lų, aiškių principų ir nepapras
tai stiprios valios žmogus, ga
na tiksliai pramatąs ateitį. Tai 
buvo pastebima kiekviename 
jo gyvenimo žingsnyje. Jis tu
rėjo ir visas kitas vadui reika
lingas savybes, neišskiriant 
nė šių: niekada nekapituliuo
davo ir niekada nepalūždavo 
pavojuose.

Tai rodo pvz. ir viena smulk
mena iš stovyklos gyvenimo. 
Kai Hanau stovykloje iškilo 
reprezentacinio dainos viene
to organizavimo idėja ir kai 
jos įvykdymas susidūrė su ne
nugalima kliūtimi, reikalą iš
gelbėjo tik nepalaužiama Su
žiedėlio valia, jo nesvyruojan
tis ryžtas. “Dainavos” ansamb
lio dirigentu organizatorių bu
vo numatytas muz. Br. Jonušas, 
bet jis sutiko atvykti tik su są
lyga, jei tam darbui bus tinka
mos patalpos, pirmoje eilėje — 
salė repeticijoms ir t.t.

Iš vienintelės turimos salės 
iškraustyti virš šimto lietuvių 
ir patalpinti juos į perkimštus 
stovyklos kambarius, kuriuose 
lovos sudėtos dviem ar net tri
mis aukštais ir tik paliktas ta
kas praėjimui, — atrodė neiš
sprendžiama problema. Taip 
pasisakė ir stovykos komite
tas: kultūros vadovo prašymą 
patenkinti nėra įmanoma.

Sužiedėlis turėjo, rodos, 
tik P. Gaučio paramą. Kas gi 
jam liko daryti? Kapituliuoti? 
Vietoje susvyravimo ar atsisa
kymo nuo projekto jis ryžosi ir 
šį kartą laimėti: metė ant stalo 
paskutinę kozirinę kortą: “Jei 
kultūrinėje srityje nėra įmano
ma nieko padaryti, nežinau, ko
dėl aš dar turėčiau likti kultū
ros vadovu?!” Jo pareiškimas 
sudarė bombos sprogimo įspū
dį posėdžiautojams. Visų nu
stebimui komitetas sutiko pa
tenkinti Sužiedėlio reikalavi
mą. Komitetas ryžosi geriau ri
zikuoti trijų tūkstančių įtūžu
sių stovyklos gyventojų “sukili
mu”, negu atsisakyti vieno as
mens — Simo Sužiedėlio! Ko
dėl?

Jis buvo turbūt pats populia
riausias asmuo stovykloje, 
paprastai per rinkimus gaunąs 
daugiausia balsų. Be to, jis su
gebėdavo pramatyti kuria 
kryptimi rutuliosis mūsų opie
ji reikalai ateityje. O tokių 
opių reikalų tada netrūkdavo. 
Tad kas gi begalėjo būti svar
biau, kaip tokioms gyvybinėms 
problemoms rasti tinkamą 
sprendimą?! Tas Sužiedėlio 
laimėjimas gaunant patalpas 
buvo kažkas nepaprasto. Vyra
vo įsitikinimas, kad tokiu at
veju niekas kitas, bet tik Si
mas Sužiedėlis galėjo laimėti.

Labai abejoju, ar būtų buvę 
įmanoma suorganizuoti repre
zentacinį vienetą be Sužiedė
lio pagalbos, Todėl aš jį vadi
nu “Dainavos” ansamblio tėvu. 
Turint galvoje tuos jo nuopel
nus jis ir buvo pakviestas būti 
ansamblio krikšto tėvu. Gaila, 
kad jo viską nulėmę pirmaei
liai nuopelnai vėliau kažko
dėl buvo nebevertinami ar net 
nebepri pažįstami.

Kiek jis buvo kuklus savo iš

vaizda, tiek didis savo šviesia 
asmenybe ir neeiliniais dar
bais. Jis dalyvavo daugelyje 
lietuviško darbo sričių, ne tik 
atiduodamas gero sūnaus 
duoklę savo tėvynei, bet ir mė
gindamas atidirbti už nedir
bančius.

Žinantieji jo pasišventimą 
su juo atsisveikiname su pagar
ba lenkdami savo galvas, lin
kėdami velioniui užtarnauto 
poilsio Dangiškojo Tėvo švie
sioje ir vargų nežinančioje 
karalystėje. Jo gilios mintys 
ir jo lietuviško žodžio grožis 
ilgai išliks jį girdėjusių atmin
tyje, o jo nuveikti darbai by
los ateities kartoms apie jo 
auką savajai tautai.

Akademijos suvažiavimas 
Jis rengiamas 1985 m. gruodžio 
26-30 d.d. Los Angeles mieste

LKMA centro valdybos pirm, 
kun. prof. dr. A. Liuima prane
šė naujus paskaitininkus, ku
rie sutiko skaityti paskaitas 
LKM akademijos suvažiavime 
Los Angeles š. m. gruodžio 
26-30 d.d.

Prof. dr. Benediktas Vyte
nis Mačiuika: “Lietuvos mies
tų pagrindinės demografinės 
ir socio-ekonominės vystymosi 
kryptys 1944—1984 m.” Inž. An
tanas Rudis: “Krikščionių de
mokratų ideologijos kilmė Lie
tuvoje”. Inž. Antanas Girnius: 
“Žemės poliaus judėjimas”. 
Prof. dr. Antanas Klimas: “Lie
tuvių kalbos dalyvių sistema 
ir jų funkcijos”. Dr. Vincas 
Vyčinas: Žmogaus prasmė ais
čių mitinės kultūros fone”. 
Prof. dr. Aldona Šlepetytė-Ja- 
načienė: “Pulgis Andriušis — 
Aukštaitijos sūnus”. Archit. 
Edmundas Arbas: “Architektū
rinės išraiškos vertybės tau
tų kultūroje”.

Dr. Juozas Girnius sutiko 
paruošti paskaitą prof. Sta
sio Šalkauskio minėjimui, ku
ris įvyks penktadienio (XII. 
27 d.) vakare Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje po parodų ati
darymo bei apžiūrėjimo.

Parapijos mokyklos klasėse 
bus šios parodos: dailininkų 
Inos Leškienės, Ramunės Mo- 
tiejūnaitės-Sarup ir O. Paške- 
vičienės tapybos darbai; Ka
zio Karužos — Lietuvos pašto 
ženklų ir pinigų rinkiniai. Ed
mundo Kulikausko — Lietuvos 
žemėlapiai ir monetos; dr. Fe
likso Palubinsko — lietuviškos 
knygos ir LKMA leidiniai. Pa
rodų rengime pagelbėti sutiko 
ir Juozas bei Laimis Venckai.

Šeštadienį (XII. 28 d.) poky
lio metu viešbutyje dainuos 
visų labai pamėgtas Los Ange
les vyrų kvartetas, kurį suda
ro Rimtautas Dabšys — bosas, 
dr. Emanuelis Jarašūnas — 
pirmas tenoras, Antanas Poli- 
kaitis — baritonas, Bronius Se- 
liukas — antras tenoras. Muzi
kinis kvarteto vadovas yra mu
zikas Aloyzas Jurgutis. Bilie
tai į pokylį jau parduodami 
po 25 dol.

Primename, kad kambariai 
“Ambassador” viešbutyje kai
nuos po 55 dol. nakčiai — vie
nam arba po 27.50 dol. asme
niui — dviese. Užsisakyti rei
kia iki gruodžio 1 d. adresu: Jo
nas Motiejūnas, 555 N. Beach
wood Drive, Los Angeles, CA 
90004. Tel. (213) 464-9398. Su
važiavimui rengti komitetas 
užmokės viešbučiui pirmos 
nakties mokestį, tuo užtikrin
damas kambarių užsakymą. 
Kviečiame visus tautiečius, 
bet ypač LKMA narius, nedel
siant tuo pasinaudoti.

Rengėjų komitetas

K. BARONAS

Lietuvos vokietė Ute von Un- 
ger-Dinner spalio-gruodžio 
mėn. Lietuvos vokiečių žinių ir 
kultūros žurnale “Die Raute” 
— Rūta aprašo Maskvos-Lenin- 
grado ir Baltijos kraštų kelio
nės įspūdžius. Jau Londone au
torė pastebėjo sovietinį biuro
kratizmą — nedavimą vizos iki 
paskutinės minutės; lėktuvas 
vėlavo net 6 valandas. Pana
šus vaizdas ir Maskvos muiti
nėje: ilgos eilės patikrinimui, 
įvairūs formalumai.

Autorė gražiai atsiliepia 
apie Maskvą — Kremlių, pa
auksuotus cerkvių stogus 
(Maskvos maldos namų stogai 
blizga auksu, o Lietuvos šven
tovės paverstos sandėliais! 
K.B.), puikų metro, gražią iš
vyką Maskvos upe.

Trumpai sustoja ties Latvi
jos sostine, teigdama, kad 26 
aukštų viešbutis “Latvija” bu
vęs labai malonus, su geru vaiz
du į visą Rygos miestą, daran
tį vokiškos įtakos įspūdį. Tal- 
linas, mažiausia gyventojų 
skaičiumi Estijos sostinė, ka
ro beveik nepaliesta, primena 
viduramžių miestų vaizdą. Ji 
aplankė seniausią šiaurės Eu
ropos rotušę, o namai jai pri
mena gerus hanziečių prekybi
nius laikus.

Daugiausia vietos Unger ski
ria Vilniui ir Kaunui. Tiesa, 
laukdama lėktuvo į Lietuvos 
sostinę, ji dvylika valandų iš
buvo Maskvos orauostyje, tad 
Vilniaus lankymas buvęs gero
kai sutrumpintas. Viešbutis 
“Lietuva” turi 22 aukštus, pa
statytas beveik vidurmiestyje. 
“Inturisto” vadovas jai paro
dė Filharmoniją, Šv. Jono

BALYS GAIDŽIŪNAS

Rudenėjant
Voratinklių raizgytais telefonais 
Jau medžiai kalbas su žolėm. 
O einančiam laukais ar pievom 
Apraizgo nosis ir akis, 
Kad nepa justum ko esi netekęs 
Ir neužuostom rudenio vėsos.

Reikės dar kiek palaukt.
Kol įsikurs apdžiūvę medžių lapai 
Ir iš dangaus prašneks laukinės 

žąsys.
Kad išlydėjęs vėl pradėtum laukt 
Kito pavasario gamtos šnekėjimo 
Ir geresnės dienos, negu dabar 

turėjai.
Ir nenorėdamas pajusi sielvartą.
Ir neklausydamas greitai išgirsi — 
Saulėleidžio daina į pačią širdį taiko. 
Ranka nubrauksi voratinklinį siūlą, 
Užverst rūpesčiais rašytą lapą 
Ir nežinosi ką rytoj reikės rašyt.

VYTAUTAS KASTYTIS

Prieš keturiasdešimt metų 
NAMO MUMS RŪPI
l jūrą galvas panarino 
Melsvi kalnai akvamarino. ; 
Rimtim, ramybe nešina 
Ateina Viešpaties diena.

Koksai vaiskus skambėjimas 
varpų!

Pakilo dieviška ranka palaimint ■ 
Našlaičių, tremtinių nelaimes. 
Užguitą džiaugsmo trupinį.

Dangau, 
mūs širdys nuolankumo 

kupinos!
Dangau, 

mes ilgimės namų, namo 
mums rūpi!

Dangau, <
už praeities klaidas ilgai į

nebausk! > 

Narvikas, Norvegija, >
1945 m. kovo 18 d.

Praktiniam gyvenimui pritaikyti keramikės VALENTINOS BALSIENĖS 
darbai. Jos paroda Įvyko š. m. lapkričio 2-3 dienomis Toronte-Missis- 
saugoje, Anapilio Parodų salėje, kapinių lankymo savaitgalyje

šventovę (juk ji paversta mu
ziejum!), universitetą, Gedi
mino pilį, Šv. Kotrynos šven
tovę. Atrodo, kad autorės tiks
las buvo Kaunas. Automobiliu, 
drauge su vadovu, pervažiavę 
buvusią Lenkijos sieną pasie
kė buvusią laikinąją sostinę. 
Autorė sako, kad Kauno sena
miestį sunku atpažinti. Į akis 
krenta įvairiaspalviai restau
ruoti namai. Mini Perkūno ir 
Maironio namus.

Nuostabiai graži, apsodinta 
medžiais Laisvės alėja, su ka
vinėm, pastatytais suolais, 
vandens trykšliais.

Žurnalas pateikia plačią Jur
barko miesto apžvalgą, jo isto
riją, prekybą. Magdeburgo 
miesto teises Jurbarkas gavo 
iš Žygimanto Vazos 1611 m. 
“Georgenburgą” (taip jį vadi
na vokiečiai) “Die Raute” vaiz
duoja daugiau kaip buv. stip
rią Lietuvos liuteronų tvirto
vę.

Kita Lietuvos vokietė apra
šo susitikimą su lietuviais Bul
garijos vasarvietėje. Prieš pat 
atostogų pabaigą staiga paplū
dimyje ji išgirdo lietuvių kal
bą. Užsimezgė pašnekesys, 
perkeltas vėliau į viešbutį. 
Lietuviai buvę įvairių profe
sijų, atvykę iš įvairių Lietu
vos vietovių, niekuomet nesuti
kę žmogaus iš V. Vokietijos. 
Jie buvę labai svetingi, didžia
vosi savo kraštu, pasiektais 
laimėjimais.

Viena moteris buvusi iš Vil
niaus. Jos giminaitis šiemet 
buvo išvykęs į Duisburge su
rengtas kultūros dienas, nes 
šis V. Vokietijos miestas yra 
Vilniaus draugas (Partner- 
stadt). Lietuviai ekskursan
tai gražiai ją< vaišinę. Jos 
brolis prieš repatriaciją gy
veno Lietuvoje ir su ekskur
santais iš okupuotos Lietuvos 
kartu vykdavo į Bulgariją.

Platus straipsnis apie dai
lininką a.a. Povilą Puziną, mi
rusį 1967 m. spalio 22 d. Įdė
tas ir menininko autoportre
tas.

Įdomi mūsų dešimties litų 
istorija. Ją aprašo buvęs so
vietinėje nelaisvėje vokietis 
kareivis. 1941 m. pašauktas į 
Vokietijos kariuomenę, vokie
tis į piniginę įsidėjo ir mūsų 
sidabrinę monetą. Sovietų ne
laisvėje raudonarmietis, tik
rindamas jį, rado 10 litų ir pa
klausė: “Sidabras?” Vokietis 
atsakė: “Niks sidabras”. Karei
vis grąžino vokiečiui pinigą. 
Nepaisant daugelio tikrinimų, 
nelaimių, vokietis 10 litų ne
prarado ir juos iš nelaisvės po 
daugelio metų atsivežė į V. Vo
kietiją. Atrodo, nepriklauso
mos Lietuvos pinigas buvo vo
kiečio “talismanas”, lydėjęs jį 
sunkiose valandose.

Ir pokariniais metais lietu
viško pinigo jis neiškeitė į ko
kią nors prekę, nors daug kar
tų buvo susigundęs. Dabar tą 
pinigą atidavė Lietuvos vokie
čių muziejui Neheime, kad tas 
viešai išstatytas pinigas pri
mintų vokiečiams jų gimtąjį 
kraštą.

Atsiųsta paminėti
Algimantas Kezys, LITHUANIAN 

THROUGH THE WALL. Diary of 
a ten-day visit to my native land. 
Loyola University Press. Chica
go 60657, 105 pages. Tai albuminio 
formato leidinys, kuriame auto
rius pavaizduoja savo kelionę į 
Lietuvą foto nuotraukomis.

Valerijonas Šimkus, ATSIMINI
MAI. Tėviškėje ir nepriklauso
moje Lietuvoje. I dalis. Iliustra
cijos — seselės Mercedes. Leidė
jas — “Laisvosios Lietuvos” kny
gų leidykla. Šį leidinį rinko ir 
laužė Danutė Bindokienė. Čikaga 
1985 m., 464 psl.
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C1 KllLTMĖJE VEIKLOJE
Muzikos ir literatūros popietė 

Bostono lietuviams rengiama 
1986 m. balandžio 20 d. Savo poe
ziją skaitys iš Kalifornijos atvy
kęs Bernardas Brazdžionis. Mu
zikinę dalį paruoš kompoz. Jero
nimas Kačinskas su Berklee muzi
kos kolegijos kameriniu orkest
ru ir choru. Bus atlikta Jeroni
mo Kačinsko kantata Bernardo 
Brazdžionio žodžiais “Ateities 
giesmė”. Kamerinės muzikos pro- 
gramon planuojama įjungti ke
letą lietuvių kompozitorių kūrinių.

Serijinio veikalo “Lietuvos baž
nyčios” penktojo tomo “Vilniaus 
arkivyskupija” I dalis jau pradėta 
spausdinti “Draugo” spaustuvėje 
Čikagoje. Toje pačioje spaustu
vėje renkama ir penktojo tomo H 
dalis, numatyta išleisti 1986 m. 
Šeštąjį tomą apie Kaišiadorių 
vyskupiją planuojama išleisti 1987 
m. Šių veikalų autorius yra Bro
nius Kviklys, kuris ne tik rank
raščius paruošia, nuotraukas su
renka, bet ir rūpinasi lėšomis at
skiriems tomams išleisti.

Tradicinis “Dirvos” novelės 
konkursas šiemet pasibaigė be 
laimėtojo. Vertintojų komisijai 
vadovavo Balys Auginąs, nariais 
jon įsijungė dr. Danguolė Tamu- 
lionytė ir Vacys Kavaliūnas. Ko
misija buvo gavusi 13 rankraščių. 
Rugsėjo 7 d. posėdyje nutarta 1985 
m. premijos, kuriai $600 buvo pa
rūpinęs ilgametis mecenatas Si
mas Kašionis, nepaskirti. Esą at
siųstų novelių rankraščiai, ver
tinant juos literatūriniu požiū
riu, buvo labai vidutiniški, o kai 
kurie net ir labai silpni. Komisi
ja nerado nė vieno, kuris būtų ver
tas premijos. Konkurso dalyviai, 
norintys atgauti rankraščius, pra
šomi savo adresus atsiųsti “Dir
vos” redakcijai.

Naujoji “Galerija” rugsėjo 8 d. 
atidaryta Locust Valley mieste
lyje, Long Island, prie Niujorko. 
Iš tikrųjų tai yra Algimanto Ke- 
zio, SJ, idėja iš Čikagos pasieku
si Niujorką. Lietuvišką “Galeriją” 
prieš ketverius metus jis buvo įstei
gęs Čikagos centre lietuvių dailės 
parodoms rengti. Netgi buvo suda
ręs bendrovę, kurios nariais galėjo 
būti tik tūkstantininkai. Meno ga
lerijai išlaikyti reikia daug lėšų. 
Ligšiolinės A. Kezio, SJ, pastan
gos buvo nesėkmingos: po trumpo 
laiko bendrovė buvo likviduota, 
lėšos išsidalintos narių. “Galeri
jos” vardas dar nėra išbrauktas iš 
Čikagos telefonų knygos, bet jai 
liko tik vienas kampas buvusiose 
jos patalpose su stalu ir telefonu. 
A. Kezys, SJ, “Galerijai” išgelbė
ti norėtų rasti vieną pajėgų mece
natą kaip kad įvyko Niujorke. Ten 
tuo mecenatu tapo finansinių "Ka
sos” ir “Lito” įstaigų vadovas Vy
tautas Vebeliūnas, “Galerijai” su
radęs naujas patalpas Locust Val
ley miestelio viduryje, finansavęs 
jų įrengimą, pradinį lietuvių ir 
amerikiečių dailininkų kūrinių 
įsigijimą. “Galerija” atidaryta 
šešių amerikiečių ir trijų lietuvių 
darbų paroda. Amerikiečiams at
stovavo: Francis Chapin, Victor 
Charreton, Peter Ellenshaw, Max 
Herzog, Philippe Noyer ir Lo Pho, 
lietuviams — Vytautas Kašuba, Li
nas Katinas ir Algimantas Kezys, 
SJ.

Los Angeles lietuvių vyrų kvar
tetas, dainavęs jau keliolika me
tų, išleido pirmą savo plokštelę 
“Tu man viena”. Kvartetą sudaro 
keturi muzikingi inžinieriai: dr. 
Emanuelis Jarašūnas — pirmas te
noras, Bronius Seliukas — antras 
tenoras, Antanas Polikaitis — ba
ritonas ir Rimtautas Dabšys — bo
sas. Kvartetui kadaise vadovavo 
kompoz. Bronius Budriūnas, o da
bar vadovauja iš Čikagos atsikė
lęs muzikas Aloyzas Jurgutis. Su
sipažinimui su plokštele buvo skir
ta koncertinė vakaronė rugsėjo 
21 d. Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje. Koncerto programa buvo su
skirstyta į keturias dalis, atskir
tas humoristiniais kvarteto narių 
intarpais. Kvartetas yra pakvies
tas gruodžio 1 d. Klivlandan at
likti programos kultūrinėje “Dir
vos" popietėje.

Kultūrinis Sao Paulo miesto 
centras ir lietuvių šv. Kazimiero 
sukakties komitetas buvo paskel
bęs dailės kūrinių konkursą šven
tojo atminimui. Konkursas susi
laukė didelio dėmesio Brazilijo
je. Konkursinių kūrinių paroda 
buvo surengta sportiniame Sao 
Paulo klube “Juventus”. Lanky
tojų laukė 14 išstatytų kūrinių. 
Vertintojų komisijos milijono 
kruzeirų premiją laimėjo belgų 
kilmės dail. Zy van Langendonck, 
o lankytojai geriausiai įvertino 
esto Roberto Zirko “Šv. Kazimie
ro viziją”.

Rietavo liaudies teatras Plun
gės rajone žiūrovus pakvietė į B. 
Dauguviečio komedijos “Žaldoky
nė” premjerą, kurią režisavo S. 
Eigirdas. Pagrindinius vaidme
nis paruošė ilgamečiai saviveik
linės grupės nariai — veterina
rijos gydytojas L. Jasiukėnas, ga
mybinio baldų susivienijimo “Klai
pėda” Rietavo skyriaus technolo
gas B. Diuika, vidurinės mokyklos 
mokytojas A. Kerpė, medicinos 
felčerė P. Dromantienė.

Kijevo lėlių teatras sezoną už
baigė Justino Marcinkevičiaus 
“Prometėjo poema”. Tokio žanro 
veikalas su filosofinio kūrinio 
personažais Kijevo lėlių teatre 
suvaidintas pirmą kartą.

Trečioji Baltijos tautų taiko
mosios dekoratyvinės dailės paro
da buvo surengta Taline. Palygi
nus atskirų šakų kolekcijas, lie
tuvių darbai išsiskyrė keramikos 
ir tekstilės radiniuose, latvių — 
tekstilės, o estų — visose srityse. 
Estai parodė 200 kūrinių ir visa
pusiškai atskleidė savo dailę. To 
negalėjo padaryti latviai ir lietu
viai, išstatydami tik po šimtinę sa
vo darbų.

Lietuvos liaudies buities mu
ziejaus liaudies muzikos teatro 
grupė surengė koncertą Didžiasa
lyje. Statybinių medžiagų kombi
nato darbininkus iš vieno šimtme
čio į kitą perkėlė tautiniai grupės 
drabužiai, sutartinės bei kiti dva
sinės kultūros perlai. Po koncerto 
pasikalbėta apie Tverečiaus krašto 
dainas, darbo ir švenčių tradici
jas, pabendrauta su Juozo Kėkšto 
vadovaujamu Didžiasalio kultūros 
namų mišriu choru ir vietiniais 
kraštotyrininkais.

Centriniuose Lietuvos dailės 
muziejaus rūmuose Vilniuje ati
daryta keramikos darbų paroda 
“Dailininkas ir gamta”, raginan
ti lankytojus pažinti, mylėti ir tau
soti savo gimtojo krašto gamtą. 
Parodoje dalyvauja plataus pri
pažinimo susilaukę taikomosios 
dailės meistrai ir jauni dailinin
kai. Jų darbai atskleidžia naujau
sias gamtosaugos temas. Lankyto
jai ypač domisi A. Šaltenienės ke
ramikos darbais, kurių autorė bu
vo apdovanota šiemetinėje Lietu
vos, Latvijos ir Estijos taikomo
sios dailės parodoje, rengiamoje 
kas treji metai. Parodoje yra ir L. 
Šulgaitės kompozicija iš porcelia
no, kuri buvo išstatyta tarptauti
nėje keramikos parodoje Italijoje, 
Faencos mieste.

Vilniaus filharmonija naująjį se
zoną pradėjo simfoninio orkestro 
koncertu rugsėjo 18 d. Rugsėjo 
21 d. vilniečiai buvo pakviesti į 
koncertą, skirtą aštuoniasdešimto
sioms kompoz. A. Račiūno gimi
mo metinėms. Rugsėjo 22 d. pra
sidėjo tradiciniu tapęs IV-sis sty
ginių kvartetų festivalis. Be Lie
tuvos atstovų, jame dalyvavo 
Maskvos Borodino ir Šostakovi- 
čiaus bei Kalinino filharmonijos 
styginiai kvartetai. Festivalin 
įtrauktas klasikinis ir dabartinis 
styginių kvartetų repertuaras. 
Koncertai vyko ne tik Vilniu
je, bet ir kituose didžiuosiuose 
Lietuvos miestuose. Filharmonija 
rudenį rengia muzikos šventes 
Lietuvos rajonų moksleiviams. 
Šiemet tie koncertai jauniems 
klausytojams įvyks Raseiniuose, 
Kelmėje, Šilalėje, Tauragėje, Jur
barke. Abonamentinių koncertų 
ciklai garsins atskirų žanrų mu
ziką — simfoninę, fortepijoninę, 
styginę, vokalinę, kamerinę ir 
liaudies instrumentų. Kamerinis 
Lietuvos orkestras ir pianistas V. 
Krainevas ruošia ciklą “Visi V. A. 
Mocarto koncertai fortepijonui su 
orkestru”, smuikininkas R. Kati
lius — šešių programų ciklą “So
natos smuiko raida”. Instrumenti
nės G. F. Haendelio sonatos bus 
įtrauktos į koncertus jo 3(X) metų 
gimimo sukakčiai paminėti. Ciklą, 
skirtą XVII—XVIII š. muzikai, 
paruoš vargonininkė N. Dainienė, 
dainininkė R. Maciūtė ir fagotis
tas A. Ančeravičius. Įdomų muzi
kos vakarų ciklą spalio pabaigo
je surengė sidabrinę savo veiklos 
sukaktį minintis kamerinis Lie
tuvos orkestras, vadovaujamas S. 
Sondeckio. Orkestrui talkino miš
rus Kauno choras, Vilniaus "Ąžuo
liukas” ir “Liepaitės”, daininin
kai R. Maciūtė, A. Stasiūnaitė, V. 
Prudnikovas, kameriniai chorai iš 
Maskvos ir Rygos. Specialiu sim
foninių koncertų ciklu bus pami
nėta kūrybinės dirigento J. Do
marko veiklos 25 metų sukaktis. 
Jubiliejiniai koncertai bus skir
ti kompozitorių Z. Aleksandravi
čiaus, G. Sviridovo, J. Juzeliūno, 
V. Klovos, R. Racevičiaus kūry
bai. 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 E
Sekmadieniais 9-12.30 =

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius....... 8'/«%
180-185 d. termin. ind............. 3'/2%
term, indėlius 1 metų............ 9 %
term, indėlius 2 metų............ 9'/2%
term, indėlius 3 metų............ 9’/2%
pensijų s-tą........................... 9 %
spec. taup. s-tą..................... 772%
taupomąją s-tą ..................... 7 %
depozitų-čekių s-tą............... 6 %

DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo ....................  11 %
mortgičius nuo....... 93/«% — 111/2%

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

ANDRIUS ir KRISTINA KLIČIŪTĖ-GUSTAINIAI. susituokę Monrea
lyje 1985 m. spalio 5 d. Nuotr. R. R- Otto

QTEPHAN’S FURS
_ 2239 Bloor Street West.

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

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 1 NAMUS
-------------------------o-------------------------

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

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

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

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai 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.

U bus: (416) 239-3991
M9B 6G8 res: 231-2839

an independent member broker

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 patarnavimas!

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

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

XIIIClDtP Simpson’s, 176 Yonge St., 
z lllolCllC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)'

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus .

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
konstatuoja, kad tik labai se
ni torontiečiai dar prisime
na tuos laikus, kai už dolerį 
buvo galima pavalgyti. Dabar 
tokių maisto patiekalų nėra 
valgiaraščiuose. Išradinges
nės padavėjos žurnalistams 
tegalėjo pasiūlyti puoduką ka
vos už 75 et. ir riekutę duonos 
už 25 et. Kitoje vietoje už do
lerį pavyko gauti mažytį obuo
lių pyragaitį ir puoduką kavos.

Ontario liberalų valdžios mi- 
nisterių kabinetas leido na
minio alaus gamybą restora
nam ir smuklėm (tavernom) 
savo reikalams. Gamintojams 
įvedamas metinis $750 leidi
mas. Alus galės turėti alko
holio iki 6,5%. Jo metinė ga
myba saistoma 200.000 litrų 
arba 44.000 galionu riba. Ne 
visi restoranai ir ne visos 
smuklės galės gamintis alų, 
nes daug jų po savo patalpo
mis neturi gamybai tinkamų 
rūsių. Alaus gamyklos įren
gimas rūsiuose kainuotų nuo 
$40.000 iki $80.000. Leidimas 
betgi atrodo viliojantis: alaus 
trūkumo neatneštų didžiųjų 
gamyklų unijų paskelbti strei
kai, be to, būtų galima paga
minti sveikesnį alų be didžių
jų gamyklų vartojamų chemi
kalų. Natūralesnis bei įvai
resnis pasidarytų alaus sko
nis. Tokio alaus entuziastai 
receptų žada jieškoti V. Vokie
tijoje ir Britanijoje, kur yra 
daug skirtingus receptus turin
čių alaus gamyklų.

Teisėjo Jules Deschenes va
dovaujamoje komisijoje, j ieš
kančioje II D. karo nusikaltė
lių Kanadoje, vis dar vyksta 
ginčas dėl imigracijos departa
mente sunaikintų ateivių kar
totekų. W. McLeanas, ministe- 
ris imigracijos reikalams, tei
sinasi, kad 1982-83 m. atliktas 
sunaikinimas buvo įprastas 
veiksmas, patvirtintas viešųjų 
Kanados archyvų. W. McLea
nas taipgi pranešė, kad dau
giausia duomenų apie ateivių 
praeitį buvo galima rasti jų 
prašymuose įsileisti Kanadon, 
įteiktuose jos atstovams už
sienyje. Dabar taip pat paaiš
kėjo, kad tie prašymai buvo su
naikinti Kanados atstovybėse 
užsienyje. Didžiausią triukš
mą kelia torontietis S. Littma- 
nas, atstovaujantis S. Wiesen- 
thalio pajieškų centrui Los 
Angeles mieste. Jis netiki mi- 
nisterio W. McLeano ir kitų val
džios pareigūnų pareiškimu, 
kad sunaikintos anketos netu
rėjo jokių J. Deschenes komi
sijai reikalingų įrodymų.

Gen. mjr. R. Mortonas, vado
vaujantis Kanados karo aviaci
jos naikintuvų operacijoms, 
pranešė, kad sekančiais me
tais bus pradėti “CF-18” nau
jųjų naikintuvų skrydžiai Ka
nados Arktikos srityse. 1992 m. 
ten trijose vietovėse bus įreng
ti nauji pakilimo ir nusileidi
mo takai naikintuvams. Dabar

juos turi tik trys šiaurinės ba
zės — Whitehorse, Yellowknife 
ir Frobisher Bay. Pradžioje į 
skrydžius Arktikoje bus įjun
giami keturi ar aštuoni naikin
tuvai iš 425-tos eskadrilės Kve
beko Bagotville bazėje. Arkti
koje bus atliekamos kelias sa
vaites trunkančios skraidymų 
treniruotės. “CF-18” naikintu
vai būtų nukreipti prieš sovie
tinius bombonešius, jeigu jie 
per Arktiktą bandytų pasiekti 
Kanadą ir Ameriką. Gen. mjr. 
R. Mortonas žurnalistams pa
darytame pareiškime pabrėžė, 
kad naikintuvai Arktikoje 
skraidys tik krašto apsaugos 
reikalais, niekam nesudary
dami grėsmės. I naująsias ba
zes Arktikoje jie betgi bus pa
siųsti politinės įtampos atve
jais.

Skautų veikla
• Lapkričio 10 d. po 10 v.r. Mi

šių Lietuvos kankinių parapijos 
posėdžių kambaryje įvyks skilti- 
ninkų kursai.

• Kas iš skautų šiuo metu va
žiuoja į Romuvą, prašomi paskam
binti Romuvos valdybos pirminin
kui vyr.valt. St. Kuzinui tel. 832-1576.

• “Rambyno” tunto vadovai: 
tuntininkas s. F. Mockus tel. 489- 
7735, pavaduotojai — ps. A. Kali
nauskas, vyr. valt. St. Kuzmas, ad
jutantas vai. R. Punkris, iždinin
kas s. V. Sendžikas, tiekimo skyr. 
ved. s. Dambaras, reikalų vedė
jas v.s. V. Skrinskas, dvasios va
das s. kun. A. Simanavičius, OFM; 
vilkiukų DLK Vytauto dr-vė — ps. 
K. Batūra tel. 239-8986, skautų 
DLK Mindaugo dr-vė sk. vytis A. 
Saplys tel. 654-9052, prit. skautų 
dr-vė — sk.vytis R. Grybas tel. 
532-7284, sk. vyčių Kalantos būre
lio — sk. vytis G. Sendžikas tel. 
233-4188, jūrų skautų laivo vyr. 
valt. V. Keturakis tel. 651-1239.

D. Barzdžiūtė

Baltiečių varžybos
1985 m. Š. Amerikos baltiečių 

plaukimo varžybos įvyks lapkri
čio 23, šeštadienį, Pape Recrea
tion Centre, 953 Gerrard SI. E. 
(kampas Pape ir Gerrard St.), To
ronte. Rengia estų “Kalev”. Var
žybų pradžia — 4 v.p.p., registra
cija bei apšilimas — 3. v.p.p.

Varžybos bus šiose klasėse: vyrų 
ir moterų (15 m. ir vyresnių), jau
nių A (15-17 m.), jaunių ir mergai
čių B (13-14 m), jaunių ir mergai
čių C (11-12 m.) ir jaunių bei mer
gaičių D (10 m. ir jaunesnių).

Programa apima visus stilius. 
Šuolių į vandenį nebus. Amžiaus 
klasifikacija nustatoma pagal 
dalyvio amžių varžybų dieną. Da
lyvavimas atviras visiems lietu
vių, latvių ir estų plaukikams.

Dalyvių registracija — iki š. m. 
lapkričio 20 d. pas ŠALFASS plau
kimo komiteto vadovą Stasį Kėkš
tą, 31 Brumell, Toronto, Ont. M6S 
4G6. Tel. (416) 769-1068. Lietuvių 
pirmenybės bus išvestos iš baltie
čių varžybų.

Visi lietuvių sporto vienetai ir 
pavieniai plaukikai skatinami šio- . 
se varžybose dalyvauti.

ŠALFASS centro valdyba

skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame g* M g^ ja M M M 
TORONTO LIETUVIŲ rAKAMA 
KREDITO KOOPERATYVE --------------------------------------

MOKA:
8’/«% už 90 dienų term, indei. 
8'/2% už 6 mėn. term, indėlius 
9 % už 1 m. term, indėlius 
91/z% už 2 m. term, indėlius 
9’/2% už 3 m. term, indėlius 
9 % už pensijų planą 
7’/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 ..................1O'/2%
2 metų ..................11 %
3 metų ..................11 '/2%
(fixed rate)

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

AKTYVĄ/ virš 47 milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $65,000 ir mortgičius iki 75% įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau 52,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$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.
121 Willowdale Ave., Willowdale, Ont. M2N 4Y3.

HURONIA PROPERTY APPRAISALS LIMITED
77 Kennedy St. West, Aurora, Ont.L4G 2L6. 

Telefonai 773-6480 arba 225-5699
Alfonsas Garbenis, jn., B. Econ. CRA, savininkas. 
Kvalifikuotas įkainojimas nuosavybių mortgičių, palikimų, investa- 
cijų ir kituose nekilnojamo turto pardavimo bei pirkimo reikaluose.

Sportas okupuotoje Lietuvoje
K, BARONAS

Aukščiausioji Sov. Sąjungos 
vyrų krepšinio lyga jau pradėjo 
1985-86 m. pirmenybes. Po penke- 
rių rungtynių aiškai išryškėjo vėl 
kauniečių pranašumas: “Žalgi
rio” krepšininkai laimėjo visas 
rungtynes ir lentelėje stovi pir
moje vietoje. Tiesa “sunkią duo
ną” žalgiriečiai turėjo prieš Vil
niaus “Statybą”, — laimėjo rung
tynes tik 77:76. Atrodo, kad ir vil
niečiai šiemet pasiryžę žymiai 
geriau pasirodyti už praėjusio se
zono pirmenybes. Rašant šias eilu
tes, pirmenybėse padaryta trumpa 
pertrauka, perkeliant antrą ratą 
iš Kuibyševo ir Tbilisio į Lietu
vos ir Latvijos sostines.

Taip pat malonu pranešti, kad 
“Žalgiris” Europos meisterių tau
rės varžybose (gaila, kauniečiai 
atstovauja Sov. Sąjungai!) jau 
įveikė Bratislavoje Čekoslovaki
jos meisterį 123:97. Kauniečiai 
atrodo, pasieks baigmę, kur jiems 
greičiausiai teks susitiki su Ita
lijos, Prancūzijos ar Ispanijos 
meisteriu.

Futbolas
Iš futbolo gyvenimo į pirmą vie

ta reikėtų iškelti Vilniaus “Žal
girio” laimėjimus. Gedimino mies
to atstovai, stebint 15.000 žiūro
vų (tiek talpina Vilniaus stadio
nas) nugalėjo daugkartinį Sov. Są
jungos meisterį Kijevo “Dinamo” 
(ukrainiečiai pirmauja) 1:0 ir tuo 
užsitikrino sau greičiausiai vi
durinę poziciją aukščiausioje Sov. 
Sąjungos futbolo lygoje. Pavasarį 
vilniečiams kabojo Damoklo kar
das — iškritimas iš aukščiausios 
lygos, tačiau po eilės nesėkmių 
“Žalgiris” gerokai pasitempė ir 
laimėjo reikalingus taškus.

Spalio mėn. viduryje vilniečiai 
iš 28 rungtynių (liko žaisti šešios 
rungtynės) buvo surinkę 28 t., ku
rių 18 buvo iš laimėtų rungtynių 
ir 101, iš sužaistų lygiomis.

Didžiausią staigmeną padarė 
Klaipėdos “Atlantas” savo grupės 
trečioje lygoje, laimėdamas pir
mą vietą. Uostamiesčio futboli
ninkai perėjimui į antrą lygą žais 
rungtynes su kitų grupių nugalė
tojais. Kova bus sunki, nes pir
menybėse dalyvaus stipriausi ki
tų grupių laimėtojai.

Lietuvos futbolo meisterio var-

das greičiausiai teks Panevėžio 
“Ekranui", kuris savo aikštėje nu
galėjo vieną iš pretendentų j pir
mą vietą — Vilniaus SRT komandą 
pasekme 1:0. Panevėžio atstovai 
turi surinkę 48 t., o Klaipėdos 
“Granitas”, pralaimėjęs Vilniu
je “Pažangai” 0:1, nuo panevėžie
čių atsiliko keturiais taškais, o 
Vilniaus SRT — net aštuoniais.

Aukščiausią Lietuvos futbolo 
lygą greičiausiai turės palikti 
Kybartų “Sveikata” ir Jonavos 
“Statyba”.

Iš praeities
1938 m. spalio mėn. Romoje įvy

ko Europos moterų krepšinio 
pirmenybės. Lietuvos rinktinę 
sudarė: Jazbutienė, Miuleraitė, 
Markevičienė, Kalvaitienė (vi
sos LFLS), Vaškelytė, Karumnai- , 
tė, Didžiulytė (visos JSO), Vailo- 
kaitytė (kazimierietė), Astraus
kaitė (“Grandis”) ir Makūnaitė 
(“Aušra”). Lietuvaitės įveikė Ita
liją 23:21, Prancūziją 20:14, pra
laimėjo Lenkijai 21:24, bet vėl nu
galėjo Šveicariją 28:10. Visos trys 
valstybės — Lietuva, Lenkija ir 
Italija patyrė po vieną pralaimė
jimą, tad Europos meisterio var
das buvo išvestas iš geresnių krep
šių santykio. Jį turėjo Italija, tad 
jai ir buvo pripažintas meisterio 
vardas. Antra vieta teko Lietuvai 
ir trečia Lenkijai. Geriausia Euro
pos krepšininke buvo pripažinta 
lietuvaitė Miuleraitė, o Jazbutie
nė, Astrauskaitė, Vailokaitytė ir 
Markevičienė pateko į geriausių 
žaidėjų dešimtuką.

Krepšininkų laimėjimai
1938 m. spalio 16 d. Lietuva pra

laimėjo Latvijai bokso rungty
nes 14:2. Spalio 30-31 d.d. Rygoje 
lankėsi LFLS vyrų ir moterų krep
šinio penketukai. Vyrai laimėjo 
prieš Rygos “Stars” 41:30, o LFLS 
moterys nugalėjo US komandą 
19:13. Sekančią dieną lietuvai
tės įveikė Liepojos krepšininkes 
17:9, vyrai pralaimėjo ASK 23:25. 
Šią pergalę latviams dovanojo 
“latviai teisėjai, pašalindami iš 
aikštės” už tariamas pražangas 
Lubiną.

Iš Latvijos sostinės kauniečiai 
nuvyko į Taliną, kur laimėjo prieš 
ASK 26:25, o moterys įveikė estes 
23:14. Pradėti pasiruošimai tre
čioms Europos vyrų krepšinio pir-

4887 dunda* *t, we»l 
Islington, Ontario M9A 1B2 
res: 767-0999

renown realty ltd., realtor 
an independent member broker

daiva t. dalinda, b.a.
associate broker

232-2322

ISLINGTON-RATHBURN gražus, vieno aukšto namas, 
trys miegamieji, dvi prausyklos, užbaigtas rūsys. Švie
sus, erdvus, trumpoje, tylioje gatvėje. Kaina — $159,900.

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

PARKSIDE MARKET

335 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ontario 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 automobilių mechaniškus pataisymus. 

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

' A.P GOMES
Real Estates Insurance LM

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus
Antanas Bliūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

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

AfA 
EDMUNDUI MILIAUSKUI 

mirusi
jo žmoną EDITĄ, sūnų ARVYDĄ su šeima, seserį ONĄ 

JAKIMAVIČIENĘ bei kitus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime -

L. M. Malinauskai E. A. Malinauskai
I. R. Wilkinson

menybėms 1939 m. Sudarytas ko
mitetas: pirm. dr. Novakas, na
riai — St. Šačkus, A. Latvėnas, Jaz
butienė, Čerėkas, Naujokas, gyd. 
Šimilevičius, Sakalauskas, Pank
ratovas, Dineika. Naują krepši
nio komitetą vėl sudarė: pirm. St. 
Šačkus, nariai — Sabaliauskas, 
Markevičienė, Miliūnas, Zaros- 
kis, Butkus. Mūsų rinktinei treni
ruoti buvo pakviesti F. Kriaučiū
nas ir Pr. Lubinas.

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

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

(416) 545-6556 Hamiltone, [
Toronte ir apylinkėse prašome skambinti “collect

Supažindinkite savo draugus bei 
pažįstamus su “TĖVIŠKĖS ŽIBU
RIAIS”, pranešdami jų adresus 
“TŽ” administracijai. Keletą nu
merių jie gaus nemokamai.
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<& SKAITYTOJAI PASISAKO
AČIŪ PROF. MACEINAI

Atsiunčia “Tėviškės žiburių" 
rėmėjo prenumeratą už 1986 me
tus. Ačiū už siuntinėjimą. Paštas 
“pasitaisė”. Nuoširdžiausiai dė
koju prof. A. Maceinai už “Tėviš
kės žiburiams” parašytus straips
nius modernios “evangelijos” klau
simu. Mus čia "maitina" JAV 
spausdintais “popiergaliais”, ku
rie iškraipo ne tik Šv. Raštą, bet 
ir pasaulinės istorijos faktus. 
Raudonojo teroro “neatsimena”, 
o kalba apie 18 š. Prancūzų re
voliuciją. Žinoma, 1871 m. Pary
žiaus komunos “neatsimena”, nors 
tuo metu vyko žiauriausios sker
dynės žmonių ir masinis turto 
naikinimas. Gal užteks kantry
bės lankyti bažnyčią ir per išpa
žintį pareikšti savo nuomonę. 
Gaila, kad lietuvių bažnyčios re
tai man pasiekiamos. Tęskite ir 
toliau religinį ir tautinį darbą!

J. Domeika, 
Brantford, Ont.

KARO NUSIKALTĖLIAI?
“TŽ” 1985 m. 41 nr. išspausdin

tas vertingas V. Montviliaus straips
nis “Ką darys karo nusikaltė
liams?” Reikėtų betgi atsarges
nės terminologijos. Visų pirma 
dar niekas neįrodė, kad jie yra 
karo nusikaltėliai. Antra, nega
lima sutikti iš anksto su kaltin
tojų prielaidomis. Trečia, nekal
tinti patiem save. Ketvirta, ne tik
tai gintis, bet ir pulti mus puo
lančius.

Kai kurie lietuviai, rašydami 
apie OSI, pripažįsta, kad buvo nu
sikaltusių ir lietuvių, naikinusių 
savo tautos priešus. Taip rašyti ne
galima. Kol nusikaltėlis nesugau
tas nusikaltimo vietoje arba kal
tė neįrodyta teisme, žmogus nėra 
kaltas. Rašant spaudoje, reikėtų 
tokius karo nusikaltėlius žymėti 
kabutėmis arba vadinti įtariamais 
nusikaltėliais.

Algirdas Gustaitis, 
Los Angeles, California

TERORISTAI AMERIKOJE
Plačiai buvo rašoma apie ame

rikiečio Klinghofferio nužudymą 
italų laive Viduržemio jūroje ir 
apie tų teroristų suėmimą ameri
kiečių karo aviacijos dėka.

Teroristų netrūksta ir JAV-se. 
Neseniai teroristai susprogdino 
namus Suzukovo ir Spurgio (?), 
kurie laimėjo teisme OSI iškeltas 
bylas. Suzukovą užmušė ir keletą 
asmenų sunkiai sužeidė, jų tarpe 
mažametę mergaitę. Aleksą Ode- 
hą nužudė vien už tab kad pareiš
kė savo simpatijas kovojantiems 
palestiniečiams. Deja, iki šiol 
nieko negirdėti apie šių Amerikos 
teroristų suėmimą.

K. Radvila

Red. pastaba. Šis laiškas perre
daguotas ir sutrumpintas, palie
kant pagrindinę autoriaus mintį.

Dar galima gauti plokštelių 

“DU GAIDELIAr’ 
pas A. Juozapavičių.

Tai ideali dovana Kalėdoms, gimtadieniams bei 
kitom progom. Tinka vaikams iki 12 metų amžiaus. 
Adresas: 68 Princeton Rd., Toronto M8X 2E4.

Telefonas — (416) 239-0995
^^^^x^'f^x^x^x^x^x^x^x^x^x^x^x^x^x^x^x^x^x^x^x'

Birutė Grigaitytė-Spudienė, 
namų pirkimo ir pardavimo agentė

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

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

* atlieku visus elektrinius darbus — namų, įstaigų, 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

CHOICE
“ALL THE

MASKELL INSURANCE
WORLD

IN THE

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 •

PATIKSLINIMAS
“TŽ” 43 nr. straipsnyje “Kuni

gas ir ekonomistas" spausdinant 
padaryta maža paklaida. Išspaus
dinta: “Apie kun. V. gyvenimą Si
bire, atrodo, knygos autorius ėmė 
žinias iš pasikalbėjimo užrašų 
žurnalisto VI. Ramojaus su O. Šu
kiene, kuri po 18 m. Sibire 1977 m. 
grįžo į Lietuvą, o vėliau atvyko į 
Kanadą pas savo šeimą. Turėtų bū
ti: “Apie kun. V. gyvenimą Sibi
re, atrodo, knygos autorius ėmė 
žinias iš pasikalbėjimo užrašų 
žurnalisto VI. Ramojaus su O. Šu
kiene 1977 m., kuri po 18 m. Sibi
re grįžo į Lietuvą, o vėliau atvy
ko į Kanadą pas savo šeimą”.

K. Gaputis, 
Toronto, Ont.

“PAVASARIS" SPAUDOJE
Nuoširdžiai dėkojame už įdėtas 

“TŽ" 41 nr. Montrealio mergaičių 
choro “Pavasaris” nuotraukas. 
Tai buvo maloni staigmena man, 
o ypač mergaitėms, kurios džiau
gėsi save pamėčiusios spaudoje. 
Tai didelis paskatinimas dainuo
ti grupėje, ypač toms, kurios bu
vo atskirai įdėtos. “Pavasario" 
dirigentė patenkinta dėkoja ne 
tik už nuotrauką, bet ir palankų 
aprašymą “TŽ” 39 nr. Visus apra
šymus ir nuotraukas dedame į 
“Pavasario” albumą, kuris pradė
tas prieš 5 metus nuo “krikšty
nų" koncerto.

Jadvyga Baltuonienė, 
“Pavasario” administratorė

St. Catharines, Ont.
A. a. ANTANAS ŠUKYS mirė 1985 

m. spalio 18 d. Kurėjas-savanoris, 
Klaipėdos ir kitų žymių kovų da
lyvis, už narsumą apdovanotas 
dviem Vyčio kryžiais bei kitais 
ištikimos tarnybos Lietuvai pa
sižymėjimo ženklais. Autorius 
knygos “Du geležiniai ir trys me
diniai kryžiai”. Ilgametis ramo- 
vėnų organizacijos narys ir gar
bės narys. Vienas uoliausių St. 
Catharines apylinkės lietuvių vei
kėjų. Paliko gražiai išauklėtą šei
mą, dabar jau su gausiais vaikai
čiais, žmoną Oną, 18 metų išken
tėjusią Sibire.

Rožinio dalyviai vos tilpo dvie
jose nemažose salėse. Daug buvo 
palydovų ir paskutinėje kelionė
je iš St. Catharines į lietuvių ka
pines Mississaugoje.

Prie kapo atsisiveikinimo kal
bas pasakė KLB St. Catharines 
apylinkės valdybos pirm. Petras 
Balsas, ramovėnų organizacijos 
pirm. Jonas Skeivėlas—ir šaulių 
kuopos pirm. Adolfas Šetikas. 
Pagal karių tradicijas, Lietu
vos vėliava, dengusi velionies 
karstą, perduota žmonai. Laido
tuvėse dalyvavo daug žmonių iš 
St. Catharines ir kitur. Nete
kome žymaus, lietuvio, tikrą pat
riotizmą inspiruojančio žmogaus. 
Teilsisi ramybėje! Kor.

įstaigos telefonas: 535-2500

Namų telefonas:445-9469

Toronto lietuvių verslininkų ir profesionalų sąjungos surengtoje vakarienėje dalyvavo ne tik savieji pareigūnai, 
bet ir svečiai. Iš kairės sėdi: p. RUDZIK, ukrainiečių verslininkų ir profesionalų sąjungos pirm. dr. O. RUDZIK, 
Kanados finansų ininsteris M. WILSON; stovi KLB pirm. adv. A. PACEVIČIUS, J. NORKUS, A. GENYS, P. JANU
ŠAUSKAS, V. JONYNAS Nuotr. B. Tarvydo

TORONTO
Ontario kultūros ir pilietiš

kumo ministerė dr. Lily Mun
ro spalio 28 d. skaitė paskai
tą Ontario etninės spaudos są
jungos susirinkime Toronto 
spaudos klubo patalpose. Ji 
ypač iškėlė nuopelnus dr. J. 
Kirschbaumo, kuris parašė 
knygą apie etninę Kanados 
spaudą “25 Years of Canada 
Ethnic Press Federation”. Au
torius tame susirinkime kny
gą įteikė ministerei. Vėliau 
ta knyga buvo išdalinta sąjun
gos nariams. Joje iškelta et
ninės spaudos reikšmė bend
rajam Kanados gyvenimui. Iš 
lietuvių susirinkime dalyva
vo kun. Pr. Gaida ir V. Matu
laitis.

Dali. Valentinos Balsienės 
keramikos paroda buvo su
rengta lapkričio 2-3 d.d. Ana
pilio Parodų salėje ir susilau
kė daug lankytojų. Buvo išsta
tyta 191 kūrinys ir įvairūs pa
puošalai. Ketvirtadalis kūri
nių buvo parduota.

Dail. Jonė Kvietytė-Young, 
buvusi torontietė, dabar 
gyvenanti Kalgaryje, dalyvau
ja kanadiečių dailėje. Tame 
mieste neseniai buvo atida
rytas milijoninės vertės me
no centras “Performing Arts 
Centre”. Atidarymo iškilmę 
rodė CBC televizija visai Ka
nadai. Tame centre yra nuo
latinis meno darbų rinkinys, 
kuriam įvairių šakų kūrinius 
atrenka žinovų komitetas. Į 
tą rinkinį pateko ir du dail. 
Kvietytės-Young kūriniai: “Pe
king Opera No. 16”, penkių ga
balų poliptikas, 5 x 15 pėdų 
dydžio; “Refractions”, tripti
kas, 6 x 10 pėdų dydžio. Abu 
darbai atlikti įvairia techni
ka (“multimedia”) — tapyba 
ant popieriaus.

London, Ontario
V. LENAUSKO mirtis sukrėtė 

Londono lietuvius. Jis, kaip buvęs 
KLB Londono apylinkės pirminin
kas, čia buvo visų mėgstamas. Be 
to, jis, Gocentų šeima ir kiti jo 
giminaičiai buvo sėkmingas ryšys 
tarp visų Londono lietuvių — 
evangelikų ir katalikų. Jų dėka 
katalikų ir evangelikų santykiai 
išliko labai nuoširdūs iki šių 
dienų.

EVELINA PETRAUSKAITĖ sėk
mingai reiškiasi modeliavimo pro
fesijoje. Nors toje profesijoje ji 
dirba tik porą metų, bet ją jau 
stengiasi angažuoti didžiosios 
tarptautinės agentūros: “Interna
tional Top Models" Toronte, “Era” 
— Japonijos agentūra Tokijo (ši 
agentūra buvo ją angažavusi net 
dviem mėnesiam). Paskutiniu me
tu ji modeliavo Alfred Sung ko
lekciją “Monaco”. Ja domisi ir 
viena iš didžiausių pasaulio 
agentūrų “Ford” Niujorke. Kad ji 
yra stipri savo profesijoje įrodo 
ir tai, kad didžiosios krautuvės 
stengiasi ją gauti savo katalogams. 
Pvz. Eatono š. m. kataloge 15 ir 27 
psl. įdėtos trys jos nuotraukos. 
Jos nuotrauka buvo įdėta š. m. 
spalio 22 d. “Tėviškės žiburiuo
se”. Evelina gerai kalba lietuviš
kai, o kai būna Londone, vargo
nuoja per lietuvių pamaldas. D. E.

BACENAS
All Seasons Travel, B.D

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 1A5

Toronto “Gintaro” ansamb
lis ir dainos grupė lapkričio 
2-3 savaitgalyje koncertavo 
Niujorke, Kultūros židinyje. 
Dalyvavo 700 asmenų iš Niu
jorko ir apylinkių. Po koncer
to buvo šokiai, grojant dviem 
jaunimo orkestram. Koncertą 
rengė radijo programa “Lais
vės žiburys”. Gintariečiai grį
žo į Torontą sekmadienio vaka
rą. Išvykai ir šokėjams vado
vavo R. ir J. Karasiejai, o dai
nos grupei — G. Paulionienė, 
R. Paulionis ir akomp. J. Go- 
vėdas.

Kingstono dienraštis “The 
Whig-Standard” 1985.X.5 iš
spausdino prof. Romo Vaštoko 
straipsnį “Hunting Nazis”, ku
riame autorius stipriais argu
mentais įrodo, kodėl negalima 
pasitikėti sovietiniais doku
mentais, jieškant karo nusikal
tėlių. Sovietų tikslai yra po
litiniai, nukreipti prieš sau 
nepalankią išeiviją. Sovietai 
siekia ne teisingumo, o savo 
priešų sunaikinimo amerikie
čių bei kanadiečių rankomis. 
Jie niekad nėra teisę savo ka
ro nusikaltėlių* praktikuoja 
tautžudystę ir dėl to negali 
būti patikimi partneriai karo 
nusikaltėlių jieškojime. Šį 
straipsnį vertėtų padauginti 
ir išsiuntinėti Kanados par
lamento nariams.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Onutei ir 

Petrui Derliūnams už mums su
rengtą tokią gražią popietę. Ačiū 
Vitui Pečiuliui už gražų atsisvei
kinimo žodį. Dėkojame visiems at
silankiusiems ir tiems, kurie atei
ti negalėjo, už tokį gražų pager
bimą ir dovaną. Visa tai liks mums 
neužmirštama staigmena.

Dieve, laiminki jus visus!
I Martynas Krakauskas,

Magdalena Dabulienė 
ir Gurklių šeima

TORONTO MIESTAS

ATMATŲ IŠVEŽIMO TVARKA
1985 metų lapkričio 11, pirmadienį - 

Mirusiųjų prisiminimo diena
1985 metų lapkričio 11, pirmadienį, atmatos nebus išvežamos.
Reguliarus pirmadienio (lapkričio 11) išvežimas bus lapkričio 
12, antradienį.
Reguliarus antradienio (lapkričio 12-tos) išvežimas bus atliktas 
trečiadienį (lapkričio 13).
Lapkričio 13, trečiadienį, nebus išvežami nei laikraščiai, nei 
sunkūs daiktai.
Palaikykite laikraščius ir sunkius daiktus išvežimui trečiadienį 
— lapkričio 20 d.
PASTABA Toronte yra 16 stiklinių ir metalinių indų perdirbimo san
dėlių. Liepos mėnesį buvo surinkta 201 tona laikraščių, 45 tonos stik
lų ir 8 tonos skardinių dėžučių. Smulkesnių informacijų teirautis tele
fonu 947-7742.

R. M. Bremner, P. Eng., F.I.C.E., 
viešųjų darbų viršininkas

D R E S H E R “e BROKERS 
233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West Islington, Ontario M9B 1K8 

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

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

AfA
EDMUNDUI MILIAUSKUI

mirus,
J *

jo žmoną EDITĄ, sūnų ARVYDĄ su šeima, seserį 
ONĄ JAKIMAVIČIENĘ ir kitus gimines nuoširdžiai 

užjaučiame -

A. D. Bajorinai J. K. Rugiai
A. I. Zalagėnai M. Žaliauskas

Pagerbdami a.a. Antaną Šukį, 
Aldona ir Jonas Vaškevičiai 
paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $20.

Gerojo Ganytojo misijos mo
terų būrelis Wasagoje, re
miantis lietuvišką spaudą, pa
aukojo “Tėviškės žiburiams” 
$25.

Į viešųjų mokyklų švietimo 
vadybą lapkričio 12 d. rinki
muose kandidatuoja du estai — 
pirmoje apylinkėje — Peter 
Kiviloo, antroje — Kai Meipoom. 
Jiedu kovoja už tradicines ver
tybes auklėjime ir pasisako 
prieš kairiųjų veržimąsi į švie
timo sritį. Į atskirųjų mokyklų 
švietimo vadybą kandidatuoja 
pirmoje apylinkėje ukrainie
tis Walter Melnyk. Jie tikisi lie
tuvių paramos.

Naujasis Kanados daugia- 
kultūrių reikalų ministeris 
Otto Jelinek atsiuntė “Tėviš
kės žiburiams” laišką, kuria
me išreiškia džiaugsmą nauju 
paskyrimu ir primena savo če
koslovakišką kilmę. Jis yra imi
gravęs Kanadon 1951 m. “Taigi 
aš žinau ką reiškia būti nauju 
ateiviu. Dalinuosi su jumis rū
pesčiu išlaikyti kultūrinį pa
veldą, naudojantis visomis ga
limybėmis kanadiečių visuo
menėje. Kaip daugiakultūrių 
reikalų ministeris žiūriu į sa
vo pareigas kaip pabrėžimą ly
gių galimybių visiem kanadie
čiam, nežiūrint jų rasės, reli
gijos, kultūrinio paveldo bei 
gimtosios šalies”.

“The Toronto Star” 1985. IX. 
23 išspausdino Hamiltono lat
vės laišką, reaguojantį į laik
raščio straipsnį apie Jungtines 
Tautas, kurioms 1985 m. numa
tyta išleisti 806 milijonus do
lerių. Esą pasauliui verta iš
leisti tokią sumą. Laiško au
torė primena, kad JT nėra ver
tos tokios sumos, nes jos rūpi
nasi tiktai Afrikos ir P. Ame
rikos tautomis, nekreipia dė
mesio į Sov. Sąjungos koloni
zuotus kraštus, įskaitant Es
tiją, Latviją ir Lietuvą.

AfA 
EDMUNDUI MILIAUSKUI

iškeliavus amžinybėn,
jo žmoną EDITĄ, sūnų ARVYDĄ su šeima, seserį ONĄ 
JAKIMAVIČIENĘ, seserėčias - REGINĄ, ALVINĄ, 
ANTONIJĄ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame -

Sigita ir Vytautas Aušrotai 
Genė ir Adolfas Sagevičiai 
Beta ir Eugenijus Rovai 
Aldona ir Petras Šimonėliai

Mylimam broliui

AfA 
JONUI JONUŠONIUI

Suvalkų trikampyje iškeliavus amžinybėn, 

seserį ONĄ DERLIŪNIENĘ, jos vyrą ir kitus gimi
nes nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime -

Birutė ir Feliksas Ankudavičiai
Bronė Rukšėnienė ir vaikai

ADVOKATAS A. PUTERIS

nuo 1985 metų spalio 1 dienos 
perkėlė savo raštinę t

3425 Dundas St. W., Suite 200, 
(prie Jone St. ), Toronto, Ont. AA6S 2S4

Telefonas (416) 763-3362

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

” B.Sc., LL.B

2 Jane St., Suite 303 Telefonai:
Toronto, Ontario M6S 4W3 įstaigos (416)762-7393 
Bloor ir Jane gatvių kampas namų 248-9458

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

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius” l-me aukšte

Juozas (Joseph) 
Norkus 

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

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

fe/. 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 * 
i * GYVYBĖS * KOMERCINĖ*

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
(41 G) 533-1 1 21
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Anapilio žinios
— Nors kapinių lankymo diena 

buvo lietinga, dalyvavo daug mal
dininkų. Pašventinta visa eilė 
naujų paminklų lietuvių kapinėse.

— Lapkričio 1 d. palaidotas a.a 
Edmundas Miliauskas, 74 m.

— Motinos Teresės labdaros 
vienuolijai paramų telkia kat. 
moterų skyrius. Reikalinga ap
ranga ir maistas vaikams. Priima
mi ir pinigai. Informacijas teikia 
p. Augaitienė tel. 231-7416.

— A. a. Leonas Šalna, seniau 
gyvenęs Kanadoje, senatvę pra
leido Vilniuje, kur ir mirė, sulau
kęs 83 m. amžiaus. Palaidotas Ra
kandų kapinėse šalia savo žmo
nos, mirusios prieš 7 metus.

— Pradedamas parapijiečių lan
kymas. Šeimas bei paskirus asme
nis lankys kunigai iš anksto su
tartu laiku.

— Aukojo Šv. Jono lietuvių ka
pinėms: $100 — V. Daugėlavičie- 
nė, St. Dabkus, S. Stanevičius, 
J. Čegienė; Anapilio sodybai: 
$1000 — S. ir E. Pusvaškiai, Pr. 
ir Z. Linkevičiai; parapijai: $200 
— J. C. Vaičaičiai, R. P. Kiliai, 
$150 — O. Balsienė (a.a. J. Kriau- 
'čiūno 15-jų mirties metinių pro
ga), $100 — N.N., $50 — A. Vaičiū
nas.

— Mišios lapkričio 10, sekma
dienį, 10 v.r. — už a.a. Michalinų 
Vyšniauskienę, 11 v.r. — už a.a. 
Kazimierų Ivanauskienę ir a.a. 
Antanų Rinkūnų.

Lietuvių namų žinios
— Praėjusią savaitę LN visuo

meninės veiklos ir LN kultūrinės 
veiklos komisijos savo posėdžiuo
se svarstė šio sezono planus. Bu
vo aptarti rudens baliaus reika
lai, Kūčių ir Naujų metų rengi
niai, taip pat gruodžio 8 d. ren- 
gimos knygos “Ten ekrane suži
bus” sutiktuvės.

— LN rudens baliui bilietai dar 
gaunami LN raštinėje. Nariai pra
šom bilietus rezervuoti LN raš
tinėje darbo valandomis.

Kapinių lankymo diena — 
lapkričio 3-ji buvo labai lie
tinga, ir pamaldos turėjo būti 
laikomos Lietuvos kankinių 
šventovėje, o ne kapinėse. Mi
šias atnašavo šeši kunigai, pa
mokslą pasakė kun. dr. J. Gu
tauskas. Dalyvavo pilnutėlė 
šventovė tautiečių, suvažiavu
sių iš įvairių vietovių pagerb
ei savo mirusių artimųjų.

Kun. Pranas Vaseris, kurio 
giminės gyvena Toronte, yra 
pakeltas prelatu už nuopelnus 
Australijos lietuvių sielova
dai. Jo pavardė turėjo būti są
raše, paskelbtame “TŽ” 44 nr., 
bet per klaidą jin nepateko.

Kun. P. Ažubalio vardo sti
pendijų fondui Jadvyga Eidu- 
kevičienė iš Kičenerio paau
kojo $50. Fondas iki šiol yra pa
gelbėjus keliem studentam. 
Stipendijos yra sudaromos iš 
palūkanų. Turimasis fondo ka
pitalas artėja prie $20.000 su
mos.

Tautos fondo įgaliotinis Wa- 
sagoje papildomai atsiuntė 
šias aukas: J. Mažeikos $10, J. 
Jotauto $20, A. K. M. iš Austra
lijos $50. TF atstovybė Kanado
je reiškia jiems nuoširdžią pa
dėką.

Jadvyga Pikšilingienė, at
silygindama už “TZ” prenu
meratą, įteikė $100, tuo būdu 
dosniai paremdama lietuviš
ką spaudą.

A. a. kun. J. Gaudzės atmi
nimui Sofija ir Juozas Skučai 
Montrealyje paaukojo “Tėviš
kės žiburiams” $25.

Pagerbdamas a. a. Birutę 
Strazdienę Toronto Lietuvių 
namų moterų būrelis paauko
jo Tautos fondui $50, Edita 
Ulickienė — $10.

Prisimindama a.a. Liudą Bo- 
rusą, jo žmona Marija paauko
jo “Tėviškės žiburiams” $10.

Minėdama neseniai palai
dotą a.a. Praną Kerberį, jo žmo
na Alytė paaukojo “Tėviškės 
žiburiams” $50.

Atminimui a.a. Sigito Pilipo- 
nio, mirusio St. Catharines, 
ir a.a. Antaninos Nagaliaus- 
kaitės-Mačiulaitienės miru
sios New Westminstery, BC, 
vietoj gėlių Eduardas ir Al
dona paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $30.

Mirus a.a. Romui Draudvilai. 
artimieji draugai paaukojo 
Kanados lietuvių fondui: V. 
Dauginis — $30; $10 — J. And
rulis, K. Asevičius, St. Dačkus, 
J. Danusevičius, S. Jonaitis, 
V. Kibelskis, J. Maziliauskas, 
A. Plioplys, A. Petraitis, V. 
Sinkevičius, J. Šulcas, V. Štui- 
kys, S. Vaitkus, J. Vaškevičius, 
A. Underys. Fondas nuošir
džiai dėkoja aukojusiems.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Pakrikštyta Aleksandra-Elz- 

bieta-Elena, Jurgio ir Dalios Va
laičių dukrelė.

— Susituokė Loreta Skilandžiū- 
naitė su David J. Falco.

— Šv. Pranciškaus trečiojo ordi
no šios parapijos kongregacijos 
susirinkimas — šį ketvirtadienį, 
10 v.r., su Mišiomis. Po Mišių — 
susirinkimas Parodų salėje.

— Dovydas Genys ir Rimas Mali
nauskas už ilgametį tarnavimų Mi
šioms katedroje kard. E. G. Car- 
terio buvo apdovanoti žymenimis.

— Pradėtas “Kretingos” stovyk
lavietės Wasagoje remontams va
jus. Jau beveik 30 metų, kai šio
je stovyklavietėje rengiamos jau
nimui stovyklos. Yra per 20 pasta
tų, kuriems reikalingas remontas.

— Uždaros rekolekcijos mote
rims įvyks Mary Lake rekolekci
jų namuose. King City, gruodžio 
13-15 d.d. Vadovaus — kun. A. Sau- 
laitis. Registruotis pas pirm. J. 
Marcinėnienę tel. 759-8118 arba 
vicepirm. L. Senkevičienę tel. 
233-7312.

— Uždaros rekolekcijos vyrams
— gruodžio 6-8 d.d. Mary Lake re
kolekcijų namuose, King City. Re
gistruotis pas A. Bumbulį tel. 769- 
6038 arba parapijos reštinėje. Va
dovaus — kun. St. Šileika, SDB.

— Parapijai aukojo: $500 — a. a. 
Juozas Žiurinskas testamentu, 
Malinauskų šeima; $200 — P. V. 
Jankaičiai, B. Vaišnoras, V. H. 
Gumauskai; $150 — Č. B. Joniai; 
$100 — A. V. Lukai, P. Kudreikis, 
E. Zakarževskienė; $70 — A. P. Poš
kai; $60 — G. Kaulienė; $50 — J. N. 
Šimkus; popiežiaus misijoms $100
— J. Daunys; pranciškonų klieri
kų fondui $50 — S. M. Gudaičiai; 
$25 — P. Šimkienė, P. Stočkienė ir 
šeima; religinei Lietuvos šalpai 
$25 — A. Sidaras; stovyklavietės 
remontams $200 — L. G. Matukai; 
$100 — V. J. Skrebutėnai, J. Budni- 
kienė, N. N.; $50 — J. M. Astraus
kai, P. Gulbinas, A. J. Gudaičiai, 
E. K. Šlekiai, J. M. Vaseriai, Z. K. 
Žebrauskai, I. A. Žemaičiai.

— Mišios lapkričio 10, sekma
dienį, 8.30 v.r. — už a.a. Alfonsą 
Daugėlavičių, 9.30 v.r. — už pa
rapiją, 10.15 v.r. — už a.a. Povilą 
Kairį ir šeimos mirusius, už a.a. 
Mariją Štuikienę, 11.30 v.r. — už 
Vėlinių novenai pavestas sielas, 7 
v.v. — už a.a. Praną Vagenį.

Savivaldybiniai rinkimai On
tario provincijoje bus š. m. 
lapkričio 12, antradienį. In
formacijos apie tuos rinkimus 
yra paskelbtos “TŽ” šio nr. 5- 
me puslapyje. Tą dieną bus 
taip pat renkamos švietimo 
valdybos — viešųjų ir atskirų
jų mokyklų. Kandidatai, kurie 
vertina lietuvių balsus, skel
biasi “Tėviškės žiburiuose”. 
Lietuvių grupės įvairiose vie
tovėse nėra palyginti gausios, 
tačiau jų balsai gali būti kar
tais net lemiantys. Dėl to visi 
lietuviai, turintieji teisę bal
suoti, turėtų dalyvauti rinki
muose. Su nebalsuojančių gru
pėmis politikai ir įstaigos ne
siskaito — jų nelaiko reikšmin
gomis.

Bill Boytchuk, Toronto mies
to tarybos narys, nuoširdus 
lietuvių bičiulis, ukrainiečių 
kilmės, ir šiemet kandidatuoja 
į miesto tarybos narius (alder- 
manus) pirmoje apylinkėje. Ta 
proga prisimintina, kad jis yra 
patyręs administratorius, ge
rai pažįsta miesto reikalus. 
Būdamas miesto valdyboje, jis 
daug padėjo lietuviams įvai
riose srityse. Todėl svarbu, 
kad jis ir šiuose rinkimuose 
lapkričio 12 d. būtų išrinktas. 
Lietuviai, gyvenantys pirmoje 
rinkiminėje apylinkėje, turė
tų jį paremti savo balsais.

Eugenija Ramanauskienė iš 
Hamiltono, minėdama savo vy
ro a.a. Albino Ramanausko 
antrąsias mirties metines 
(gruodžio 10 d.), paaukojo “Tė
viškės žiburiams” $40.

Viešnia iš Venecuelos Jūra
tė Statkutė — de Rosales, auto
rė naujos knygos “Baltų kalbų 
bruožai iberų pusiasalyje”, 
lankėsi Toronte-Mississaugoje 
dr. Uleckų šeimoje, dalyvavo 
kapinių lankymo pamaldose 
lapkričio 3 d. Lietuvos kan
kinių šventovėje. Lydima dr. 
Uleckų ir p. Judikio iš Kliv- 
lando, aplankė “TŽ” ir papasa
kojo apie lietuvių gyvenimą 
Venecueloje. Ten sąlygos 
esančios žymiai sunkesnės nei 
Š. Amerikoje. Dabar ypatingai 
ten esąs reikalingas pajėgus 
lietuvis kunigas. Iš Toronto 
viešnia grįžo į JAV-bes, kur 
net keliose vietovėse rengia
mos jos knygos sutiktuvės. Ve
necueloje jinai dirba didelio 
tiražo žurnalo redakcijoje 
kaip užsienio informacijos 
skyriaus redaktorė.

ARTĖJANT JAV PREZI-
ENTO R. RE AG ANO IR SO V.

5 SĄJUNGOS VADO M. GORBA
ČIOVO SUSITIKIMUI ŽENE-

ir naujos
plokštelės sutiktuves

š. m. lapkričio 16, šeštadienį, 6.30 v.v., Prisikėlimo parapijos salėje. 
PROGRAMOJE: choro koncertas, plokštelės sutiktuvės, vakarienė ir šokiai. 
Bilieto kaina - $17.50 asmeniui. Bilietai gaunami parapijų salėse po pamaldų sekmadieniais, Toronto 
Lietuvių namuose sekmadienų popietėse, šiokiadieniais — skambinant telefonu Pauliui Dunderui 
848-4800 ext. 216 (dienos metu) arba Morkui Sungailai 239-1047 (vakarais)

TRADICINĮ

BAKIS GALLERY
---------------4.
Š. m. lapkričio pabaigoje 

ši galerija uždaroma.
Turimas skulptūras ir paveikslus dar galima 
įsigyti su 20% nuolaida.
Galerija atidaryta nuo pirmadienio iki šešta
dienio, sekmadieniais — pagal susitarimą. 
Galerija dėkoja dailininkėms ir dailininkams 
už praturtinimą galerijos savo kūriniais.

1576 Bloor St. W.,Toronto, Ont.
Telefonas (416) 533-3623

1985 m. lapkričio 17, sekmadienį, Toronto Lietuvių namų 
Karaliaus Mindaugo menėje. Bazaras-12.30 v.p.p. Popietė ir meninė programa-3 v.p.p. 
PROGRAMOJE: visos "Atžalyno" tautinių šokių grupės. Turtinga loterija, bazaras, 

kava ir pyragai. (ėjimas — laisva auka.
Visi kviečiami savo dalyvavimu ir aukomis paremti mūsų šokantį — dainuojantį jaunimą.

TĖVŲ KOMITETAS

Nekaltai Pradėtosios M. Marijos seserų ir Toronto skyriaus

rėmėjų 
rengiama METINE ŠVENTE
1985 m. lapkričio 24, Kristaus Karaliaus sekmadienį, 

4 valandą po pietų, Prisikėlimo parapijos salėje.
Programoje: koncertas - solistė Linda Marcinkutė Auka _ $15 00

dailusis žodis - Edita Nazaraitė, pensininkams - $13.00
. . . Bilietai gaunami lietuvių parapijų
Kanene. salėse sekmadieniais po pamaldų.

\Sisi tautiočiai maloniai kviečiami dalyvauti.

KIEKVIENĄ SEKMADIENI
pradedant lapkričio 10 diena, 
prie Toronto šventovių bus renkamas 
Kanados Lietuvių Bendruomenei

SOLIDARUMO MOKESTIS

Būkime vieningi ir visi sumokėkime 
solidarumo mokestį už 1985 metus!

KLB Toronto apylinkės valdyba

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Toronto apylinkės tarybos 

metinis susirinkimas-
1985 m. lapkričio 26, antradienį, 7.30 v.v., 
Toronto Lietuvių namų Gedimino pilies menėje.

DARBOTVARKĖ: valdybos ir komisijų pranešimai, 
valdybos rinkimai ir einamieji reikalai.

KVIEČIAMI organizacijų pirmininkai arba jų įgalio
tiniai. Rinktiems tarybos nariams dalyvavimas 
privalomas. Kviečiame visus tautiečius, kurie 
domisi apylinkės veikla, dalyvauti šiame susi
rinkime.

Apylinkės valdyba

VOJE, Lietuvos likimu susi
rūpinę veikėjai prašo Kanado
je ir Amerikoje gyvenančius 
tautiečius rašyti asmeninius 
laiškus JAV prezidentui R. Rea- 
ganui, prašant reikalauti Sov. 
Sąjungą atitraukti savo karjuo- 
menę iš Lietuvos bei kitų Bal- 
tijos Tęraštų, atstatyti jų ne
priklausomybę, organizuoti 
laisVūš~~~rtnkimus Jungtinių 
Tautų priežiūroje, paleisti 
religinius, ideologinius, po
litinius kalinius iš lagerių, 
kalėjimų ir psichiatrinių li
goninių; paveikti Sov. Sąjun
gą, kad leistų emigruoti pas sa
vo šeimas lietuviam bei kitom 
tautybėm iš Sov. Sąjungos bei 
jos okupuotų kraštų, sustabdy
tų tikinčiųjų persekiojimą ir 
rusifikaciją Lietuvoje, nuimtų 
muitus nuo dovanų, siunčia
mų giminėms. Tokius laiškus 
prašoma taip adresuoti: Mr. 
L. Kojelis, White House, 1600 
Pennsylvania Ave., Washing
ton, D. C. 20500, USA. Laiškus 
reikia rašyti tuoj pat, kad pa
siektų prezidentą prieš š. m. 
lapkričio 20 d. Ant voko pri
lipinti 39 et. p. ženklą.

Kanados civilinių laisvių 
draugija lapkričio 6, trečia
dienį, 8 v.v., “Ramada Hotel, 
Pearson Room” (111 Carlton 
St.) rengia susitikimą su On
tario vidaus reikalų ministe- 
riu Ian Scott. Bus svarstomi 
aktualieji klausimai — abortų, 
pornografijos, vienodo atlygi
nimo, šeimos įstatymo refor
mos ir t.t. Pirmininkaus CBC 
pranešėjas Joe Cote.

“Parama” praneša nariams, 
kad 1986 m. kalendorių jau ga
lima atsiimti jos įstaigoje.

Estų meno paroda. Š.m. spa
lio 21 d. buvo atidaryta estų 
dailininkų draugijos 30 metų 
sukakties dailės paroda cent
rinėje Toronto bibliotekoje, 
789 Yonge St. Paroda veikė 
ligi spalio 28 d. Ją atidarė Es
tijos gen. konsulas L Heinsoo 
ir ministeris Tony Ruprecht, 
kuris pažadėjo tautybių orga
nizacijoms (ypač kultūrinėje 
veikloje) valdžios paramą. Pa
rodoje dalyvavo 17 dailinin
kų su įvairiais 67 paveikslais 
ir skulptūromis. Tai gausi ir 
vertinga paroda. Atidaryme 
dalyvavo apie 80 kviestinių 
svečių, kurie buvo pavaišinti 
vynu ir užkandėliais. “TŽ” at
stovavo V. Matulaitis.

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. 

nuoširdžiai 
kviečia 
visuomenę į

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

Katalikių moterų dr-jos infor
macinis susirinkimas šaukiamas 
lapkričio 17 d. po pamaldų Sese
lių namuose. Ta pati draugija 
gruodžio 7 d. AV parapijos salė
je rengia sol. Slavos Ziemelytės 
koncertą. Akompanuos muz. J. Go- 
vėdas.

A. a. Ona Matulienė, 90 m. am
žiaus. mirė spalio 14 d. Palaidota 
iš Šv. Edmundo šventovės spalio 17 
d. Lakeview Memorial Park kapi
nėse. Liūdi sūnus su šeima ir kiti 
giminės.

A. a. Irena Naikelienė (Davis), 
69 m. amžiaus, mirė spalio 16 d. 
Palaidota iš St. Louis de France 
šventovės spalio 18 d. Liūdi trys 
sūnūs su šeimomis bei kiti arti
mieji. B.S.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Pra
dedamas šventovės remontas ir 
dažymas iš vidaus. Keli parapijos 
vyrai nuvalė cementinius plačius

VERTA PASITIKRINTI 
kokią namų draudąturite!
Ne tik kiek apdrausta, bet ir kas apdrausta 

(ir kas neapdrausta)

- Vagystė yra dažnas reiškinys.
- Labai pravartu apdrausti inventorių 

naujo pirkimo kaina - kainuoja nedaug.

- Ar pakankamai apdrausta ?
(Kiek kainuotų tokį pastatą pastatyti dabar?).

Kreipkitės į:

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Tel. 722-3545

Greitas ir tikslus patarnavimas

f VlflAfĮ MONTREALIO LIETUVIŲ 
Iii*HM KREDITO UNIJA

NORIU PIRKTI Wasagoje (Spring
hurst) prie vandens vasarnamį tarp 
50-64 gatvių. Skambinti j Otavą tel. 
(613) 733-7337 vakarais (mano są- 
skaiton).

LIETUVIŲ VAIKŲ NAMAMS To
ronte reikalinga mokytoja su ECE 
diplomu. Skambinti tel. 534-5773.

SWANSEA, 107 Durie, parduoda
mas trijų miegamųjų namas. Tei
rautis skambinant tel. 769-9561 
arba 656-5375 Toronte.

VAŽIUOJU AUTOMOBILIU j Flo
ridą, jieškau asmens, galinčio pa
dėti vairuoti. Skambinti tel. 626- 
3298 Toronte.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

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

LIETUVIU MĖGSTAMAME Surf
side rajone prie Atlanto išnuomo
jami kambariai ir butai (aparta
mentai). Didelė nuolaida iki Naujų 
metų. Kreiptis — B. Sergautis, 
ARBOR APTS., 9016 Collins Ave., 
Surfside, Florida 33154. Skambin
ti (geriausia 7-8 vai. ryto) 1 (305) 
672-4903.

BLOOR-JANE RAJONE išnuomo
jamas butas Il-me aukšte su bal
dais ramiame ir švariame name; 
3 kambariai, virtuvė ir privati prau
sykla vienam dirbančiam, nerūkan
čiam asmeniui. Patogus susisieki
mas ir apsipirkimas. Tel. 763-1332 
Toronte. 

langų rėmus ir radiatorius. Sudėti 
aukšti pastoliai. — Grybų pietūs 
įvyks Kristaus Karaliaus šventėje, 
lapkričio 24, sekmadienį, po 11 v. 
pamaldų. —Ch. I. Ambrasai suren
gė vaišes chorui, dalyvaujant 
abiem par. kunigam. E. McNamara 
kvietė Čarlį-Kazimierą pasilikti 
choro pirmininku ir toliau, kol 
sveikata dar gera. Visas choras, 
klebonas ir chorvedys tam pritarė. 
Choras jaučiasi drąsiai tėviškoje 
Čarlio priežiūroje. Jam sugiedota 
“Ilgiausių metų". — Spalio 10 d. 
Meksikoje mirė buvęs šios par. 
vikaras kun. Jonas Gaudzė, 64 m. 
amžiaus. Mirė po sunkios inkstų 
vėžio ligos. Būdamas vikaru Mont
realyje, surinko daug žinių apie 
parapijos įsisteigimą ir jos gyva
vimą per 60 metų. Šventoriuje 
pasodino kaštanų medelius, kurie 
dabar jau gražiai auga. Parapijie
čiai šiltai jį prisimena.

TAUTIETĖ, gyvenanti Lietuvoje, 
40 metų amžiaus, norėtų susiraši
nėti vedybų tiksiu su vyru maždaug 
to paties amžiaus. Laiškus siųsti 
“T. Žiburių” adresu, užrašant ant 
voko “Viltis”.

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.

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.

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.


