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Dažnai skaitom ar bent pavartom periodinę lietuvių 
spaudų, bet nedažnai prisimename jos rūpesčius, kurie 
vis didėja visuose jos baruose. Pirmiausia krinta žvilgs
nis į skaitytojų skaičių. Peržiūrėjus Amerikos lietuvių 
laikraščių bei žurnalų skelbiamas informacijas, matyti, 
kad didžiausias vieno laikraščio skaitytojų skaičius 1985 
metais buvo maždaug 7.000. Tai reiškia, kad tiek egzemp
liorių spausdinama, kuriuos skaito 3 ar 4 asmenys. Bet 
tie kiti skaitantieji nėra prenumeratoriai. Jais laikraš
tis negali remtis. Visas išlaidas turi apmokėti anie 7.000 
drauge su skelbimų davėjais. Be to, ne visi iš tų 7.000 at
silygina už laikraštį. Yra tokių skaitytojų, kurie ilgai del
sia su atsilyginimu ir pagaliau visai iškrinta iš skaity
tojų gretų. Tuo būdu laikraščiui padaroma skriauda — 
nuostolis, kurį kas nors turi padengti. Be pašalinės finan
sinės pagalbos, atrodo, neišsiverčia nė vienas išeivijos 
laikraštis. Parama telkiama įvairiais būdais: spaudos 
vakarais, loterijomis, fondų ir paskirų asmenų aukomis. 
Dėl to lietuviškoji mūsų spauda ir gali gyvuoti net su ma
žais tiražais, žymiai mažesniais nei minėti 7.000. Leng
viau išsiverčia savaitraščiai, kukliai tvarkydami savo 
lėšas, bet dienraščiui susidaro didelė problema, nes mi
nėtas skaitytojų skaičius toli gražu nepadengia būtiniau
sių išlaidų.

ANTRĄ stambų rūpestį sudaro paštas, kuris nėra mū- Z-X sų rankose. Lėšas vienaip ar kitaip dar galime su- 
telkti, minimalinį skaitytojų skaičių dar pajėgia

me suburti, bet pašto sutvarkyti neįstengiame. Pašto pa
tarnavimas tiek Amerikoje, tiek Kanadoje pasidarė toks 
netvarkingas, kad visi dėl to kenčia, ypatingai periodinė 
spauda. Kiekvienas skaitytojas, prenumeruojantis laik
raštį, nori jį gauti laiku — dienraštį tų pačių dienų arba 
sekančių dienų, savaitraštį — tų pačių savaitę. Ir kai skai
tytojas gauna 3-4 dienraščio numerius iš karto vienų sy
kį per savaitę, nebesiryžta jo prenumeruoti. O jeigu sa
vaitraštis pasiekia skaitytojų po 10 dienų ar po 3-4 savai
čių, taip pat nestiprina jo ryžto būti prenumeratoriumi. 
Didžiausia problema — laikraščio pristatymas užjūrio 
skaitytojams. Paprastu paštu laikraštis juos pasiekia po 
2-3 mėnesių, o greitesnis oro paštas yra labai orangus. 
Pvz. vieno "TŽ” numerio pasiuntimas oro paštu kainuoja 
$1.65. Seniau Kanados paštas laikraščius gabendavo Eu
ropon ir Australijon lėktuvais be pridėtinio mokesčio, 
bet dabar to nebedaro. Lietuviškoji Š. Amerikos spau
da pašto lėtumų labai jaučia, nes daugelis užjūrio skai
tytojų nebesiryžta prenumeruoti JAV-se arba Kanadoje 
spausdinamų laikraščių. Jei kas galėtų tinkamai sutvar
kyti paštų, labai pasitarnautų periodinei spaudai.

TREČIAS stambus rūpestis — spaudos tęstinumas. 
Visuose jos darbo baruose reikės, o kai kur jau rei
kia, jaunesnių darbuotojų. Jaunimo yra, bet jis yra 
gausus tik šokių grupėse, sporto klubuose, šokių vaka

ruose, įvairiose pramogose. Lietuviškos spaudos sritis 
jam yra gerokai svetima. Jų skaičius dabartinių skaity
tojų eilėse yra gana mažas. O lietuviškos spaudos tęsti
numui jis yra gyvybinės reikšmės. Kas neįpranta skaity
ti lietuviško laikraščio jaunas būdamas, jo greičiausiai 
neskaitys ir vyresnio amžiaus sulaukęs. Kai kas siūlo jau 
dabar įvesti angliškus skyrius į lietuvių laikraščius ir 
tuo būdu pritraukti jaunų skaitytojų. Bet ar nebus tai pir
mas žingsnis į lietuviško laikraščio laidotuves? Skaity
damas angliškus skyrius, jaunuolis vėliau norės, kad ir 
visas laikraštis būtų angliškas. Geresnė išeitis — dabar
tinį augantį jaunimų pratinti prie lietuviško laikraščio. 
Kai kurios šeštadieninės mokyklos ir lituanistiniai kur
sai tai jau daro. Ta linkme galėtų pajudėti ir jaunimo 
organizacijos, ansambliai per įvairius konkursus, raši
nių varžybas, nuotraukų parūpinimų ir pan. Bedirbant 
šioje srityje gali atsirasti naujų būdų sudominti jauni
mų lietuviška spauda. Kartais jaunimo vadovai randa ke
lių, kurie vyresniajai kartai nėra žinomi. Svarbu tad at
sisukti veidu į lietuviškųjų spaudų.

Kanados parlamentarų studijų grupės nariai su baltiečių atstovais, tiriantys karo nusikaltėlių pajieškos vykdy
mų. Iš kairės: latvių atstovas S. ANDERSON, parlamento narys P. BOYER — grupės kopirmininkas, lietuvių at
stovas J. V. DANYS, vienas iš grupės steigėjų, senatorius P. YUZY'K, estų atstovas W. PENT iš Otavos

PRANEŠIMAS IŠ ŠVEDIJOS

Du maskviečiai Šakalio pėdomis

Pasaulio įvykiai
GENEROLAS W. JARUZELSKIS PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ LANKĖSI 
Prancūzijoje ir buvo priimtas prez. F. Mitterrando. Tai pirmas 
gen. W. Jaruzelskio susitikimas su vienu pagrindinių laisvojo 
Vakarų pasaulio vadų po 1981 m. įvykių Lenkijoje. Jo apsilanky
mas sukėlė stiprias demonstracijas Paryžiuje, ypač prie Lenki
jos ambasados ir valdžios pastatų. Prezidentūron Eliziejaus rū
muose svečias buvo atvežtas prie pagrindinių vartų, kur jo lau
kė garbės sargyba, bet vidun tegalėjo įeiti pro užpakalines duris. 
Kai po susitikimo su prez. F. Mitterrandu gen. W. Jaruzelskis
norėjo paplaukioti ekskursiniu laivu Senos upėje, jo savininkas
Jean Bruel atsisakė įsileisti ir aptarnauti sovietų paruoštų len
kų generolų. “Le Monde”, vienas pagrindinių Prancūzijos dien
raščių Paryžiuje, pareikala
vo atskleisti priežastis, dėl ku
rių prez. F. Mitterrandas sten

KANADOS ĮVYKIAI

Kvebeko rinkimų laimėtojai
Kvebeko parlamento rinki

mus laimėjo liberalai su poli- 
tikon vėl grįžusiu savo vadu R. 
Bourassa. 1976 m. jie buvo susi
laukę skaudaus pralaimėjimo 
staiga iškilusiai Kvebeko se
paratistų partijai bei jos stei
gėjui ir vadovui R. Levesque. 
Tas pralaimėjimas R. Bouras- 
sų išstūmė iš politikos, tačiau 
laimės neturėjo ir nauji libe
ralų vadai. 1981 m. rinkimuo
se Kvebeko partija išsikovojo 
80 atstovų, C. Rayano vadovau
jamiems liberalams tepalikusi 
42. Prasidėjęs Kvebeko parti
jos ir jos vado R. Levesque po
puliarumo kritimas atstovų 
skaičių sumažino iki 61 atsto
vo, liberalų padidino iki 53. 
Tai buvo pasiekta papildomais 
rinkimais atskirose apylinkė
se iškritusiems parlamenta
rams pakeisti. Daug įtakos 
turėjo Kvebeko partijoje pra
sidėjęs skilimas. Jį atnešė 
premjero R. Levesque neribo
tam laikui atidėtas Kvebeko

nepriklausomybės klausimas, 
kurio dabartinėn politikon ne- 
grųžino ir vadu išrinktas P. 
M. Johnsonas. R. Bourassa po
litikon vėl grįžo, kai prasidė
jo liberalų partijos kilimas.

Eidamas j rinkimus, P. M. 
Johnsonas vengė garsinti ofi
cialų Kvebeko partijos pava
dinimų. Rinkiminiame vajuje 
buvo minimas tik naujas va
das M. P. Johnsonas ir jo pa
sirinkti kandidatai. Libera
lai elgėsi priešingai, savo par
tijų garsindami politikon su
grįžusiu R. Bourassa. Provin
cinio parlamento rinkimuose 
triuškinančios pergalės susi
laukė liberalai, 122 vietų par- 
lamentan grįžę net su 99 atsto
vais, Kvebeko partija nukrito 
iki 23 atstovų. M. P. Johnsono 
dabar laukia sunkus ir gal
būt neįmanomas separatisti
nės Kvebeko partijos populia
rumo atstatymas. Jos atstovai

(Nukelta j 8 psl.)

“Jie turėjo tave nušauti prie 
sienos! Tokiems, kaip tu, nėra 
vietos žemėje”. Tai maskvietės 
motinos žodžiai sūnui, kai jis 
jai pranešė apie savo pabėgi
mų į Švediją.

Dvidešimt trijų metų Alek
sandras Kuksovas su savo dve
jais metais jaunesniu draugu 
Igoriu Šramu šiemet liepos 15 
d. išvyko iš Maskvos ir spalio 
2 d. paprašė Švedijoje politi
nės globos. Jų gavęs, paskam
bino į namus. Stockholmo 
dienraštis “Dagens Nyheter” 
Kuksovo motinos žodžius pa
skelbė stambia antrašte. Čia, 
kaip sakoma, komentarų nerei
kia: tie žodžiai savaime liu
dija “tarybinį humanizmų”.

Jaunas pabėgėlis korespon
dentui sakė riieko kito iš mo
tinos ir nelaukęs, todėl minėti 
žodžiai jo nė kiek nesukrėtė:

— Motinai aš jau neegzistuo
ju. Sovietų sųjungoje nėra nie
ko blogesnio kaip šalies išda
vikas. Jos akimis toks esu.

Kuksovas norėjo pasikalbėti 
su savo dviem seserim. Jis turi 
dar ir mažų broliukų, kuriam 
tik treji metai. Įpykusi moti
na šaukė, kad pabėgėlis pavo
jingas — “neliesk mūsų, nes 
gali mus užkrėsti!”

Tėvas reagavo kitaip: kai 
suprato, iš kur pradingęs sū
nus kalba, pradžioje nenorėjo 
tikėti, o po to viskų pamiršęs 
pradėjo tik savimi rūpintis, 
kas dabar jo laukia. Kuksovo 
tėvas — didelio Maskvos laik
raščio žurnalistas, motina — 
inžinierė. Abu bijo nukentėti, 
netekti darbo dėl sūnaus po
elgio.

Abu jaunuoliai, besireng
dami pabėgimui, klausydavosi 
užsienio radijo laidų, juodo
joje rinkoje nusipirkdavo ang
liškų žurnalų. Jie nebuvo tik
ri, kas jų laukia Švedijoje ir 
galvojo keliauti toliau — į 
Prancūzijų, prasimušti iki 
Amerikos.

Sovietų Sųjungos žmonėms 
kalte kalama, kad jų visuome
nė pati žmoniškiausia ir tei
singiausia pasaulyje, o Vaka
rų šalyse pilna bedarbių, žmo
nės miršta badu. Kuksovas su 
Šramu buvo pasiryžę mirti ba
du ir daug ko nesitikėjo. To
dėl Švedija juos maloniai nu
stebino. Rusai dabar jiems at
rodo kaip vilkai, palyginus 
su švedais. Tiek daug malonių 
žmonių jiems dar niekada ne
tekę sutikti.

Abu jaunuoliai buvo pasi
ryžę geriau pasieny žūti, ne
gu pasilikti Sovietų Sųjungoje. 
Šramo tėvas — karininkas, mo
tina — tarnautoja, abu gyvena 
netoli Maskvos. Dar būdamas 
moksleiviu, jis pajuto, koks 
sunkus gyvenimas. Kiekvienas 
žmogus atrodo tarsi priešas. 
Jau nuo mokyklos visi įpranta

mindžioti vienas kitų, nes ki
taip tave sumindžios. Sovieti
nėje visuomenėje geriausia 
prisitaikėliams ir arogantams 
— pasakojo Šramas. Jo drau
gas Kuksovas panašiai jautė
si, negalėdamas pasakyti to, 
kų iš tikrųjų galvojo: kas juo
da — baltinama, kas balta — 
juodinama.

Jie abu susipažino, studi
juodami pedagogikų institute. 
Jau prieš peryprius metus 
Kuksovas prie Juodosios jū
ros žvalgė Turkijos pasienį, 
bet suprato, kad čia sunku pa
bėgti. Tais pat metais susipa
žino su Šramu, drauge aplan
kė Kolos pusiasalį, Rygų, Pa
myro kalnagūbrį. Pagaliau įsi
tikino, kad vienintelė galimy
bė pabėgti — per Suomijų.

Apie 20 dienų vaikinai trynė
si sovietiniame Suomijos pa
sienyje. Pagaliau rugpjūčio 
pabaigoje jie pastebėjo esu 
Suomijoje, kai pamatė tuščius 
butelius su užrašu “Made in 
Sweden”. ..

Abu maskviečiai jaunuoliai 
pakartojo prieš keletu metų 
įvykdytų Vlado Šakalio žygį 
per Suomijų. Kaip tai jiems 
pavyko, smulkiau jie nepasa
koja Šiuo metu mokosi švediš
kai ir stebisi menkomis švedų 
žiniomis apie Sovietų Sųjungų. 
Jiems atrodo, kad Švedijoje 
per daug stipriai veikia pro
sovietinė propaganda. “Pa
klauskit mus, kurie tame kraš
te gyvenome”, — pasakė jauni 
pabėgėliai laikraščio “Dagens 
Nyheter” korespondentui. Lmb.

BALFo pirmininkė MARIJA RUDIENĖ įteikia dovanų — Aušros Vartų 
Marijų ir Trijų kryžių kalno bareljefų Vašingtono arkivyskupui JAMES 
HICKEY sukaktuviniame BALFo pokylyje 1985 m. spalio 12 d. “Grand 
Hotel” viešbutyje. Tuo būdu buvo išreikštas dėkingumas Amerikos 
vyskupams už jų paramų lietuviams pabėgėliams Nuotr. D. Bieliauskaitės

Sukaktuvinio BALFo seimo pokylyje Vašingtono “Grand Hotel” 1985 m. 
spalio 12 d. kalba JAV valstybės sekretoriaus pavaduotojas ambasadorius 
RICHARD SCHIFTER, šalia jo — inž. ANTANAS RUDIS, supažindinęs 
dalyvius su iškiliuoju svečiu Nuotr. D. Bieliauskaitės

gėsi grųžinti prarastų tarptau
tinį prestižų gen. W. Jaruzels- 
kiui, užgniaužusiam lenkų tau
tos laisvės proveržį. Prancūzi
ja reikalavo atšaukti karo sto
vį Lenkijoje, grųžinti laisvę 
politiniam kaliniam, pradėti 
pokalbį su Katalikų Bendrijos 
ir “Solidarumo” unijos vadais. 
Tie reikalavimai nebuvo pil
nai patenkinti, siektoji laisvė 
užgniaužta, o gen. W. Jaruzels
kis sutinkamas kaip garbingas 
svečias.

Menkėjantis svoris
Politiniai komentatoriai stai

gų prez. F. Mitterrando posū
kį laiko kerštu vokiečiams ir 
amerikiečiams. Jis atmetė prez. 
R. Reagano gynybinių raketų 
planus erdvėse, atsisakė da
lyvauti Atlanto sąjungos vadų 
susitikime su prez. R. Reaga- 
nu Niujorke prieš jo išvykimų 
Ženevon ir Briuselyje, kai jau 
buvo užbaigti pokalbiai su M. 
Gorbačiovu. Prasidėjusį V. Vo
kietijos suartėjimų su Brita
nija liudija abiejų kraštų su
sitarimas bendromis pastango
mis pagaminti naikintuvų At
lanto sąjungos aviacijai. Iš šio 
projekto buvo išjungta Pran
cūzija. V. Vokietija atmetė ir 
jos pasiūlytų “Eurekos” pro
jektų, kuris būtų išvystęs pa
žengusių V. Europos technolo
gijų, atskirtą nuo JAV techno
logijos. Seniau Prancūzija, 
bendradarbiaudama su V. Vo
kietija, turėjo didelę įtaką V. 
Europoje, o dabar ta įtaka pa
stebimai mažėja.

Išleido žmoną
Iš Sovietų Sąjungos Romon 

atskrido dr. A. Sacharovo žmo
na Jelena, turinti trijų mėne
sių vizų. Ji gydys akis Italijo
je, širdį — Bostone. Apie Gor
kyje paliktą dr. A. Sacharovą 
vengia kalbėti, bijodama, kad 
jai nebus leista grįžti. Prasi
tarė tik tiek, kad jis pusantrų 
metų laikotarpyje badavo 
net tris kartus, kol jai buvo 
duotas leidimas išvykti už
sienin. Jeleną gegužės mėnesį 
buvo ištikęs širdies smūgis. 
Širdies operaciją, jeigu jos 
reikėtų, numato turėti Ameri
koje. Romoje Jeleną priėmė 
Italijos premjeras B. Craksis, 
pažįstamas iš ankstesnių susi
tikimų, ir popiežius Jonas-

Paulius II. Iš Romos ji išskri
do pas savo vaikus Bostone.

Taikos premijos
Nobelio 1975 m. taikos pre

mijų laimėjo dabar Gorkyje 
izoliuotas dr. A. Sacharovas, 
negalėjęs net pats jos atsiimti 
Norvegijos sostinėje Osle. 1985 
m. taikos premija buvo paskir
ta dviem gydytojam — ameri
kiečiui dr. Bernardui Lowns 
ir sovietui dr. Jevgenijui Cha- 
zovui, kurie vadovauja tarptau
tinei gydytojų draugijai, no
rinčiai išvengti branduolinio 
karo. Premija yra $315.000 ver
tės. Šį kartą sovietų propagan
distai džiaugiasi premijos pa
skyrimu. Dr. J. Chazovui lei
džiama keliauti užsienyje, net
gi pasirodyti televizijos pro
gramose ir pačiam atsiimti 
premiją. Netikėtos drumsties 
atnešė V. Vokietijos kancle
rio H. Kohlio protestas Nobe
lio taikos premijos komitetui 
Norvegijoje. Pasirodo, dr. J. 
Chazovas su kitais 24-riais so
vietinės Mokslų akademijos na
riais yra pasirašęs laišką, iš
spausdintą 1973 m. rugsėjo 2 d. 
Maskvos dienraštyje “Izvesti- 
ja”. Tame laiške aštriai puola
mas dr. A. Sacharovas, tada dar 
nelaimėjęs Nobelio taikos pre
mijos, bet daugelio laikomas 
rimtu kandidatu. Manoma, kad 
tuo laišku buvo pradėta akci
ja prieš dr. A. Sacharovų, 1980 
m. pasibaigusi jo ištrėmimu 
Gorkin ir visišku atskyrimu 
nuo pasaulio. Premijos įtei
kimą dr. J. Chazovui boikotavo 
JAV ambasadorius R. Stuartas.

Premija kaliniui
Nobelio taikos premijos ko

mitetas teisinasi nieko neži
nojęs apie tokią savo pasirink
to laureato dr. J. Chazovo veik
lą. Britų psichiatras dr. A. Wyn- 
nas premijos paskyrimų dr. J. 
Chazovui laiko didžiausia No
belio taikos premijų komiteto 
klaida. Jis Oslo mieste priėmė 
antrų neoficialių taikos pre
miją, paskirtą sovietų kalina
mam psichiatrijos gydytojui 
dr. Anatolijui Koriaginui, pa
smerkusiam politinių kalinių 
kankinimų psichiatrinėse So
vietų Sąjungos ligoninėse. Dr. 
A. Wynnas vadovauja grupei, 
norinčiai išlaisvinti dr. A. Sa
charovą. Jo ir kitų įsteigta 
draugija smerkia politinį psi
chologijos panaudojimą.
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9 RELIGINIAME GIMIME “Villa Lituania” pastatai prie Šv. Kazimiero kolegijos Romoje, kuriuose yra 62 kambariai, skirti svečiams — ke
leiviams, maldininkams, lankytojams. Juose gali tilpti iki 120 asmenų. Ypač daug lankytojų būna vasarą

Kun. Hans Urs von Balthasar, 
80 m. amžiaus pasaulinio mas
to šveicaras teologas, pokalby
je su žurnalistais apie kitą švei
carą teologą kun. Hans Kueng 
pareiškė, jog pastarasis nebe- 
laikytinas kataliku, o liberali
nės krypties protestantu. Jo pa
reiškimas pirmiausai buvo pa
skelbtas vokiškame laikraštyje 
“Allgemeine Zeitung”, o vėliau
— eilėje itališkų laikraščių.

Laisvosios Kinijos vyskupai 
turėjo audienciją pas popiežių 
Joną-Paulių II 1985 m. lapkri
čio 8 d. Audiencijos metu popie
žius išreiškė viltį, kad visos kliū
tys komunistinės Kinijos kata
likų jungčiai su Visuotine Bend
rija būsiančios nugalėtos. Ko
kios tos kliūtys, jis nepasakė. 
Iki šiol komunistinės Kinijos 
valdžia pagrindine kliūtimi lai
kė Vatikano palaikomus diplo
matinius santykius su laisvąja 
Kinija.

K. Bendrijos Apaštališkasis 
kolegiališkumas, apie kurį spau
doje rašoma ryšium su nepapras
tuoju vyskupų sinodu, jokiu bū
du nereiškia įtampos ar varžy
bų popiežiaus ir vyskupų tarpe
— pareiškė Tikėjimo doktrinos 
kongregacijos prefektas kard. 
Josef Ratzinger. Jis nurodė, kad 
tikrasis kolegiališkumas pasi
reiškia labai akivazdžiai sakra
mentinėje popiežiaus ir vysku
pų vienybėje. Geriausias Kris
taus trokštosios vienybės pavyz
dys esąs Mišios, kurių sakramen- 
tinėn prigimtin jungiasi po visą 
pasaulį išplitę žmonės. Vado
vaujantis tuo pačiu kolegiališ- 
kumu, jokia tikinčiųjų grupė ne
galinti savęs vadinti Kristaus 
“vietine Bendrija”, jeigu nėra 
vienybėje su savo parapijos ku
nigais; jokia parapija negalin
ti savęs vadinti Kristaus “vieti
ne Bendrija”, jeigu jos klebonas 
ir nariai nėra vienybėje su savo 
vyskupu, ir jokia vyskupija nega
linti savęs vadinti Kristaus “vie
tine Bendrija", jeigu jos vysku
pas, kunigai bei tikintieji nėra 
vienybėje su popiežium. Žmonės 
esą negali tik susirinkti, paskai
tyti Šv. Raštą ir savo grupę pa
skelbti “Kristaus Bendrija”, rem
damiesi Kristaus posakiu “Kur 
du ar trys susirenka mano vardu, 
ten ir aš esu”.

Kun. Titus Brandsma, olandas 
žurnalistas ir karmelitų vienuo
lis, buvo popiežiaus paskelbtas 
palaimintuoju. Jis buvo gimęs 
1881 m. šiaurinėje Olandijoje 
ir pagarsėjo savo priešnaciško- 
mis paskaitomis universitete 
bei radijo pamokslais ir straips
niais dar prieš vokiečiams už
imant Olandiją 1940 m. Okupa
vus kraštą, jis buvo nacių su
imtas 1942 m. sausio 19 d. ir iš
vežtas į Dachau koncentracijos 
stovyklą. Ten jis buvo verčiamas 
pasirašyti raštus, jog daugiau 
nebekalbės prieš nacius. Per 67 
dienas jam vis nesutinkant pasi
rašyti, po eilės kankinimų ir 
smarkaus sumušimo, jis buvo
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Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai 

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 

137 RONCESVALLES Avė. 
Tel. 537-1442

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro
d

nuodų injekcija nužudytas kon
centracijos ligoninėje liepos 
26 d. Tai pirmas žurnalistas pa
skelbtas palaimintuoju.

Kardinolas G. Emmett Carter, 
73 m. amžiaus Toronto arkivys
kupas, prieš nepaprastojo vysku
pų sinodo Romoje pradžią para
šė ganytojišką laišką savo ti
kintiesiems. Laiške jis nurodo, 
jog popiežius Jonas-Paulius II 
II Vatikano santarybos 20 m. su
kakties proga nori drauge su 
vyskupais peržiūrėti jos nuta
rimų vykdymą ir pastebėti tai, 
kas daroma ne pagal nutarimus, 
bet tik vadovaujantis kai kurių 
protestuojančių teologų sukur
tąja “II Vatikano santarybos dva
sia”. Kardinolas pastebi, jog 
dabartinis popiežius esąs vis
pusiškai atsidavęs santarybos 
sprendimams pertvarkyti K. 
Bendriją ir pritaikyti ją dabar
čiai. Jis aiškina, kad apaštali
nėje įpėdinystėje popiežiui pri
klausantis šv. Petro primatas jo
kiu būdu nesumažinąs kitų vys
kupų, kaip apaštalų įpėdinių, 
autoriteto, lygiai kaip ir šv. Pet
ro autoritetas anuomet nesuma
žinęs autoriteto tokių apašta
lų kaip šv. Jokūbas, šv. Jonas, 
ir šv. Andriejus. Jis gina laiške 
paskirų vyskupų jurisdikcines 
teises, kurios kartais nustelbia
mos tautinių vyskupų konferen
cijų biurokratijos. Jis tikisi, kad 
dabartinis sinodas tarsiąs aiš
kų žodį teologams K. Bendrijos 
mokymo klausimu ir nurodysiąs 
jiems, jog visa tai, kas tikra ir 
šventa Bendrijos mokyme, nega
li būti nuaiškinama ar atmeta
ma nepažeidus pačios K. Bend
rijos vienybės. Jis pripažįsta, 
jog vyskupai po II Vatikano san
tarybos galbūt nepakankamai 
laiko skyrę tinkamam tikinčių
jų supažindinimui su santary
bos padarytais nutarimais. Gal 
dėlto ir kilusi krizė, paženklin
ta pašaukimų į kunigus bei vie
nuolijas trūkumu. Laišką kardi
nolas baigia viltimi, kad šis ne
paprastasis vyskupų sinodas 
aiškiu balsu pašauksiąs visus į 
gyvenimo šventumą bei maldin
gumą, o vienuolius — į envange- 
linį gyvenimą.

Arkiv. Marcel Lefebvre, 79 m. 
amžiaus tradicininkų vadas, ne
paprastojo vyskupų sinodo išva
karėse išreiškė įsitikinimą, jog 
šis vyskupų sinodas savo nekri
tišku II Vatikano santarybos pa
gyrimu privesiąs K. Bendriją 
dar vienu žingsniu arčiau žlu
gimo. Jis pagrasino galįs pradė
ti konsekruoti schizmatinius 
vyskupus, jei tik pastebėsiąs 
schizmą tarp Romos sinodo nu
tarimų ir K. Bendrijos senųjų 
tradicijų. Šiuos savo komenta
rus jis pateikė italų žinių agen
tūrai ANSA. Kun.J. Stš.

• Supažindinkite savo draugus 
su “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” - at
siųskite dar jų neskaitančių adre
sus. Jie gaus keletą numerių ne
mokamai.

Šaldytuvai 
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Nemokomas pristatymas į namus.

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

b

Nuoširdus sveikinimas
musų Tėveliui,

MEČISLOVUI NORKUI, 
sulaukusiam 70 metų amžiaus.

Tau, Tėve!i, siunčiam daug meilės, linkėdami 
laimės ir sveikatos sekančiais metais. Mes norė
tume, kad dar daug, daug metų sulauktum ir kad 
tie metai būtų dar gražesni ir geresni, kaip iki šio/. 
Yra sunku pasveikinti Tėvelį, kuris visky mums 
davė ir dar dabar duoda.

ilgiausių metų, Tėveli, linki šita šeimynėlė:

Naktis Amerikos ambasadoje. Dienoraščio ištraukos, Teheranas, 1979 m. vasaris

sūnus Rimas, duktė Birutė ir vyras Kęstutis, 
duktė Dalytė ir vyras Tom,
i n i kai t is — Christopher

K. ASTRAVAS

Irane siaučia revoliucija. 
Užvakar mudu su Nele valgy
dami vakarienę pakelėm stik
lus dar turimo konjako už savo 
kraštą, nes tai buvo vasario 
16 d. Kur kelsim kitą kartą stik
lus — nežinia. Miesto priemies
čiuose aidėjo šūvių aidai. Dau
giausia Chomenio sargybos su
sikirsdavo su ginkluotų bandi
tų gaujom. Visi šacho kariuo
menės ginklai papuolė j civi
lių rankas. Dalis ginklų pate
ko pas banditus. Iranas visada 
buvo žymus banditais.

* * *
Man grįžus iš darbo vasario 

18 d. ir užkandžiaujant, 3 v.p.p. 
paskambina JAV ambasados 
pareigūnas: per 1.5 valandos 
mano žmona Nelė turi būti ten 
evakuacijai. Pasiimti galima 
50 svarų viename lagamine ir 
mažą ryšulėlį su savim. Naktis 
bus praleista ambasadoje, o 
6 v. r. autobusas paims į ora- 
uostį. Iš ten B-747 lėktuvu — į 
Frankfurtą. Aš jau prieš kelias 
dienas buvau paruošęs Nelei 
lagaminą, o pats nusprendžiau 
likti Irane, tikėdamasis, kad 
revoliucija stabilizuosis.

♦ * ♦
Skubiai pavalgom. Kad kai

mynai nepastebėtų, išnešu j 
automobilį gerai supakuotą 
kelionei maišą. Nelė išeina 
lėtai viena ir įlipa į automo
bilį. Aš išėjęs šaltai atrakinu 
sunkius geležinius vartus ir 
pamažu išvažiuoju į gatvę. Vėl 
išlipęs dar šaltesniais jude
siais užrakinu vartus ir išva
žiuojam.

Aš nenoriu, kad kaimynai pa
stebėtų mus išvykstant, nes 
įtars kad bėgam ir gali tuoj 
pradėti plėšti butą.

Liko tik 40 minučių. Skubiai 
važiuojame Pahlavi keliu am
basados link Takhte-Jamshid 
ir Roosevelt Ave. Aš priden
giu savo veidą mašinos užuo
laida, kad pravažiuojantys 
neatpažintų mus vakariečius, 
nes gali turėti paruoštus gink
lus. Jie dega neapykanta vis
kam, kas ne muzulmoniška. Ke
li pravažiuojantys automobi
liai iš užpakalio pastebi mus 
ir baisios išraiškos veidais 
žiūri į mus.

Nelė pažvelgia į deimantais 
žėrintį Mt. Damavano, į kalnų 
viršūnes, padengtas sniegu, ir 
sako: “Mes čia ramiu laiku grį
šim paslidinėti”. Ji buvo šiuo
se kalnuose prieš Kalėdas, ir 
jai jie labai patiko. Aš atsakau. 
“Tikriausiai niekados. Šis įsi
siūbavęs chaosas gali trukti 
apie 10 metų. Aš noriu dabar 
tik saugiai pasiekti ambasadą”.

Aš žinau, kad į šį evakuaci
jos punktą amerikiečiai iš Shi- 
zaz ar Esfahan atvyko taksiais, 
apsirengę moterimis, priden
gę veidus chadozais, (tai veido 
uždangalas, turįs mažas skyles 
akims).

♦ * *
Pasiekiam ambasados nuo

savybę. Tai aukšta mūrine sie
na apsuptas nemažas žemės 
plotas — apie 60 akrų. Ant šių 
sienų vaikščioja ginkluotos 
Chomenio sargybos. Jie dau
giau panašūs į banditus negu 
kariškius. Visi turi automa
tus, apžėlę, nesiskutę, nesi- 
prausę, purvini.

Pasukam prie ambasados 
vartų. Ten didžiulis užrašas 
“Americans here” su rodykle, 
rodančia sukti prie tvoros ant 
šaligatvio. Čia vėl ant mūro 
sargybos ir kulkosvaidis. Vėl 
banditiško tipo revoliucionie
riai — gal anksčiau buvę kup
ranugarių vagys ar karavanų 

plėšikai, o gal sėdėdavo gat
vėje nieko neveikdami ir tyko
dami pavogti automobilį. Jie 
vykdo Chomenio įsakymą sau
goti JAV ambasadą ir jaučiasi 
herojais, bet pasikeitus sąly
goms gali pulti ir plėšti tą pa
čią ambasadą.

Abu iššokam iš automobilio, 
pasiimam daiktus ir pro į mus 
atkištais automatais sargybas 
įbėgam pro siaurus vartus am
basados kieman. Viduje stovįs 
civilis parodo mesti daiktus 
ant žemės ir stoti už mūrinio 
pastato sienos, kad apsisau
gotume nuo galimos automatų 
ugnies iš aplinkinių aukštų 
pastatų. Aš sugrįžęs šoku į au
tomobilį ir, pavažiavęs vieną 
bloką, sustoju prie ambasados 
sienos, kurią saugo sargybi
niai. Čia saugu palikti auto
mobilį. Grįžtu pro vartus į am
basadą ir randu Nelę, stovin
čią už mūro sienos.

Susipažįstu su tuo civiliu, 
kuris tvarkė judėjimą. Paaiš
kėjo, kad tai pik. Schaefer ir 
kitas pik. Holland, abu per
ėmę evakuacijos vadovavimą 
iš civilinių rankų, kurios bu
vo visiškai netikusios ir rizi
kavo tūkstančius amerikiečių 
gyvybių.

Vėliau, prięįį savo išvažia
vimą iš Teherano, dažnai sutik
davau tuos pulkininkus. Jie 
abu papuolė iraniečių rankos- 
na kaip įkaitai ir praleido bai
siausiose sąlygose daugiau 
kaip metus laiko. Kai buvo pa
leisti, aš jų neatpažinau tele
vizijoje — buvo labai pasikei
tę. Pik. Holland visiškai nesi
leido su iraniečiais į kalbas, 
todėl buvo beveik visą laiką 
užrištom akim, surištom kojom 
ir rankom gulintis ant grindų.

♦ * *
Po prisistatymo pik. Schae

fer man pasiūlė pasilikti nak
voti kartu su Nele ambasado
je. Nunešęs daiktus į tam skir
tą pastatą, su Nele įėjau į tą 
nakvojimo pastatą. Ten greit 
sutvarkė dokumentus. Maistas 
— kariuomenės davinys. Žmo
nių buvo apie 300 rytiniam 
B-747 skrydžiui. Kiti žmonės 
sekančiam B-747 skrydžiui rin
kosi “Hilton” viešbutyje. Be 
kariško davinio, buvo daug 
skanėstų, kavos ir Bostono sti
liaus pupų. Miegojimo vieta — 
ant kėdžių ir grindų. Nors sar
gybiniams nebuvo leista įeiti 
pas evakuojamus, jie ateidavo 
mažom grupėm alkani ir prašy
davo valgyti. Nelė greit per
ėmė jų maitinimą į savo ran
kas, dalino jiems riestainius, 
pupas ir kavą.

Naktį, suterškėjus ant pa
stato stogų kulkosvaidžiams, 
visi bėgo į pasienius nuo lan- 
gŲ- * * *

Naktis buvo įdomi. Sutikau 
įvairių žmonių. Jų tarpe atpa

PADĖKA
O Jonai, broleli, taip mielas, 
norėjau dar gyvų tave pamatyt, 
mirtis netikėta taip staigiai nuskynė, 
amžinų atilsį sielai beliko prašyt.

Mirus mylimam broliui
AfA 

JONUI JONUŠONIUI,
nuoširdžiai dėkojam visiems už užuojautas — asmeniškai ir 
per spaudą, užprašiusiems šv. Mišias.

Nuoširdi padėka Lietuvos kankinių parapijos kunigams 
už atnašautas šv. Mišias. Visiems nuoširdus ačiū.

Dieve jums atlygink!
Sesuo Ona Derliūnienė su vyru

žinau spaudos reporterius. Jie 
visi ragino mane palikti Iraną. 
Vienas iš man žinomų reporte
rių atšokusios kulkos gatvėje 
buvo nušautas. Bėgančių tarpe 
buvo keletas Tailandijos dip
lomatų, Irane gerai įsikūrusių 
verslo žmonių, inžinierių ir 
kariškių šeimų.

Vienas amerikietis, duoda
mas man raktus, sako. “Eik ir 
gyvenk mano name, ten yra du 
automobiliai, dėžės degtinės 
ir vyno. Kitas turėjo mažą ba
tų gamyklą. Viskas buvo palik
ta visam laikui. 

* * *
“Get up, be ready for evacua

tion”, nuskambėjo komanda. 
Liepė rikiuotis lauke pagal iš
duotus numerius, pasiimti la
gaminą ir lipti į paskirtus au
tobusus. Padėjęs Nelei įlipti į 
autobusą, atsisveikinau. Nelė 
laukėsi Rūtelės, ir aš tikėjau
si tuo metu nuvykti į Torontą. 
Dabar galvojom abu, kad rei
kia bėgti iš šio pragaro.

* * *
Skubiai dalino autobusų pa

lydovams iraniečiams grana
tas ir papildomą automatams 
amuniciją. Palydovai džypuo- 
se turėjo bazukas ir kulkosvai
džius. Pik. Hollandui davus 
komandą, atsidarė geležiniai 
ambasados vartai, ir ešalonas 
pilnu greičiu skubėjo į gatvę 
ir į orauostį. Kelias nežino
mas, ir kiekvieną kartą skir
tingas, kad fanatikai neužpul
tų. * * *

Atsisveikinęs su pik. Hollan- 
du ir radęs tvarkoje automo
bilį, grįžau į savo butą. Buvau 
pavargęs ir užmigau bevalgy
damas fotelyje. Nubudęs pa
skambinau į “Pan American 
Airline”, teiraudamasis, ar 
pakilo lėktuvas. Buvo 10 v.r. 
Lėktuvas turėjo pakilti 7 v.r., 
bet dar tebestovėjo orauos- 
tyje. Ten vyko dokumentų tik
rinimai, kratos po kelis kar
tus stovint eilėje 5-6 valandas. 
Išėjęs ant namo stogo pro žiū
ronus dairausi orauosčio link. 
Pagaliau pakilo D-947. Jame 
buvo Nelė pakeliui į Frank
furtą. Man pasidarė lengva 
ant širdies tai sužinojus tele
fonu iš “Pan American Air
lines”. Pasidariau stiprios ka
vos, įpyliau gerokai konjako, 
išgėriau ir kritau iš nuovar
gio ir nervų įtempimo ant so
fos. Tą dieną nėjau į darbą.

Bookbinding Studio

“SAMOGITIA”
meniškai įriša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

velkiname 
su Kalėdų

šventėmis ir Naujais 
metais savo gimines, 
bičiulius bei pažįsta
mus visame pasaulyje 
išsisklaidžiusius ir pa
vergtoje Lietuvoje gyvenančius. Linkime vi
siems linksmų švenčių ir laimingų 1986 metų. 
Lai Dievas teikia visiems geriausios sveikatos 
ir visokių gėrybių.

Užuot siuntę kalėdinius atvirukus, aukojame 
Tautos fondui, remiančiam laisvės kovą už tėvynę 
Lietuvą.

Canadian &rt jfHcntorialsf 3Ltb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529 
Atstovas - St. Prakapas.

Tel.233-4486 .

50 dol. — J. A. Asmenavičiai, Ant. Obcarskis, St. Sot. 
Rakščiai, S. M. Raupėnai, A. Fr. Povilauskai, Br. Al. Stepo
navičiai, Kostas Grudzinskas, Al. Aug. Patamsiai, J. Leku- 
tis, J. Svilas, Pr. Z. Sakalai, Pr. St. Ročiai, Z. A. Pulianauskai, 
S. Fredas, J. G. Skaisčiai.

45 dol. — Stasys Dalius; 40 dol. — J. EI. Bajoraičiai, dr. B. 
Vidugiris ir šeima, J. E. Bubniai, Br. O. Vengriai, K. St. Mileriai.

35 dol. — M. I. Repečkos, Br. G. Grajauskai; 30 dol. — P. 
St. Kanopos, Ant. Mingėla, B. R. Pakalniškiai.

25 dol. — P. G. Breichmanai, Johan Baran, M. D. Jonikai, 
L. M. Klevai, A. St. Petkevičiai, J. St. Domeikos iš Brantfordo, 
Kęst. H. Norkai, Z. Ad. Gedminai, M. Ant. Pusdešriai, Ern. 
Lengnikas, V. J. Pilkauskai, V. J. Svilai, VI. Br. Perkauskai,
J. B. Sadauskai, J. Liaugminas ir sesuo, J. Ramona Pleiniai, 
V. M. Leparskai.

20 dol. — G. O. Melnykai, M. V. šniuoliai, P. Žulys, Aniceta 
Deksnienė ir šeima, V. Beniušis, P. Mastai, V. Narkevičius, 
L. D. Gutauskai, P. O. Budvidžiai, Al. V. Stanevičiai, G. A. 
Vinerskiai, Kl. Jurgelis, A. M. Garkūnai, Zita Vainauskienė, 
P. Bosas, Jonas Kažemėkas ir šeima, J. M. Tarvydai, Albina 
Didžbalienė, A. L. Kuzmickai iš Paris, Pr. Kažemėkas, J. L. 
Stungevičiai, S. A. Urbanavičiai, Zen. Čečkauskas, K. E. 
Gudinskai, J. EI. Mažulaičiai, Stefanija Kalvaitienė, Pr. Vitie- 
nė, St. N. Senkai, A. B. Šilgaliai, A. St. Šukaičiai, Viktorija 
Lukoševičienė, V. Al. Kėžinaičiai, P. T. Kareckai, Al. Dara 
Jankūnai, Bersėnų šeima. VI. Saulis, K. EI. Simaičiai, S. A. 
Verbickai ir šeima, A. J. Gedrimai, Kostas Lucy Meškauskai,
K. Mikšys, F. Al. Rimkai, Ignas Varnas, Alb. G. Repčiai, Ant. 
O. Justai, J. Teresė Povilauskai, Juozas Stonkus, Kazys, 
Helga ir Jūratė Baronai iš Vakarų Vokietijos.

15 dol. — Ant. Prunskus, St. G. Karalėnai, Al. Aldone Eršti- 
kaičiai, J. O. Deveikiai, J. J. Stanaičiai.

10 dol. — A. H. Liaukai, B. D. Mačiai, Marija Kvedarienė, 
S. Elvikienė, Alb. G. Lukai, F. Urbaitis, Marija ir sūnus Algis 
Borusai, P. Latauskas, P. Zabarauskas, J. O. Andriukaičiai, 
Vincas Gelžiniai, K. Mankauskienė, S. Vyšniauskas, Br. Ema 
Milašiai, J. L. Toliai, Ema Dirsienė, J. Br. Kažukauskai, J. 
Vanda Raguckai, Br. EI. Šopiai, Ad. O. Godeliai, J. L. Kriau
čiūnai, Pr. T. Enskaičiai, P. I. Girniai, P. V. Lukošiai.

5 dol. — St. Žvirblys, P. Navickas, Juozas Kažemėkas.

Tautos fondo atstovybė taip pat sveikina visus aukotojus 
su Kalėdų šventėmis, linki 1986 metais visiems geriausios 
sveikatos, visokiariopos laimės, džiaugsmo ir gausios Dievo 
palaimos. Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.

Tautos fondo atstovybė Hamiltone



Spaudos darbuotojai, dalyvavę Amerikos lietuvių tarybos suvažiavime Čikagoje 1985 m. lapkričio 1-2 dienomis. 
Iš kairės: kun. dr. J. Prunskis, J. Žygas, Ign. Andrašiūnas, J. Žemaitis, A. Pleškys, G. Lazauskas, Z. Juškevičienė

STASYS DARGISLaukti ar veikti?
Kanados lietuvių fondo paskirtis ir egzistencinė grėsmė mūsų tautai, ypač jos išeivijai

Kvietė pas ligonį, nuvežė miškan

Šiuo metu Kanados lietuvių 
fondas turi sutelkęs apie 
$700,000.00 kapitalo. Minėtoji 
suma yra saugiai investuota 
ir gaunamos geros palūkanos. 
LF šūkis: kapitalas — Lietu
vai, nuošimčiai — lietuvybės 
išlaikymui Kanadoje! Šalia LF 
lietuviškąjį veikimą remia ke
turi lietuvių bankai, Toronto 
Lietuvių namai, pavienės or
ganizacijos ir privatūs auko
tojai. Paskutiniais keliais 
metais LF kasmet skyrė apie 
$70,000.00 lietuviškiems rei
kalams. Tai įspūdinga suma. 
Minėtu savo šūkiu LF yra šau
niai suderinęs lietuviškosios 
politikos ir kultūros klausi
mą. Tačiau šiuo metu LF dau
giau rūpi lietuviškosios kul
tūros išlaikymas ir perdavi
mas priaugančiai kartai.

Norint tą paramą lietuviš
kajam veikimui didinti, rei
kia didinti ir kapitalą. Todėl 
ir skelbiamas vajus kapitalo 
sumą padidinti iki vieno mi
lijono dolerių. Lietuviškosios 
organizacijos ir kultūriniai 
vienetai, kurie nuolat gauna 
LF paramą, yra prašomi į mi
nėtą vajų įsijungti ir rasti 
naujų narių.

Dabartinė būklė
Jau daug metų LF paramą 

teikia., šeštadieninėm mokyk
lom, kultūriniam vienetam ir 
pagrindinėm lietuviškom or
ganizacijom. Toji parama dar 
tęsis ilgus metus. Iki šiolei 
LF elgėsi kaip tas turtingas 
dėdė: davė visiem, kam para
mos reikėjo ir kam nelabai rei
kėjo. Tiesa, visos organizaci
jos pabrėžia savo pirmumą ir 
reikalingumą, tačiau esama 
lietuvybės išlaikymo padėtis 
reikalauja platesnio žvilgs
nio, svarstymo ir įvertinimo. 
Neretai ir patys LF vadovai 
pripažįsta, kad paramos arba 
aukų skirstymas yra nelengva 
problema, nes norima tiksliai 
ir prasmingai tą darbą atlikti. 
Todėl reikia nustatyti kultū
rinių darbų pirmumą ir svar
bumą.

Esame praradę valstybinę 
nepriklausomybę, bet nema
žesnis pavojus tyko mus pra
rasti ir lietuviškąją kultūrą 
laisvame Vakarų pasaulyje ir 
pavergtoje tėvynėje. Turime 
suprasti, prieš kokią alterna
tyvą stovime.

Gimtosios žemės problema
Kokie yra pagrindai, kurių 

dėka lietuviškoji kultūra iš
silaikė šimtmečiais. Atsaky
mas yra trumpas ir aiškus: lie
tuvių kalba, gimtoji žemė ir 
sava valstybė. Tai buvo, yra 
ir bus pagrindinės sąlygos 
lietuviškai kultūrai išlaikyti.

Kokia padėtis šiuo atžvil
giu yra Kanadoje ir kitur? Tie
sa, kalbame lietuviškai, bet 
neturime gimtosios žemės ir 
savos valstybės. Turime tik 
vieną iš trijų reikalingų ele
mentų lietuviškai kultūrai 
išlaikyti. Kanados žemė mums 
yra labai svetinga, bet nelie
tuviška, taip pat ir Kanados 
valdžia mums rodo didelį pa
lankumą, bet negali atstoti 
Lietuvos valstybės.

Tuo atžvilgiu lietuviškosios 
kultūros ir veiklos išlaiky
mas žymiai pasunkėja. Po 30 
su virš metų tą sunkumą mes 
patys pajutome. Mūsų įsteig
tos organizacijos pradeda silp
nėti ir merdėti. Mažai beatei
na naujų narių, nebėra prie
auglio. Kodėl taip įvyko? To
dėl, kad atvykę Kanadon pa
jutom kultūrinę laisvę, Ka
nadą priėmėme kaip savo gim
tąją Lietuvą. Dirbom, veikėm, 
kovojom, savo tarpe pešėmės. 

Tai buvo naujos tėvynės mei
lės klaida.

Kultūra ir politika
Kadangi padėtis lietuviš

kai kultūrai išlaikyti nėra pa
lanki, reikia jieškoti naujų 
metodų. Kaip minėjome, netu
rime po savo kojomis lietuviš
kos žemės ir lietuviškos vals
tybės, todėl lieka tik lietuvių 
kalba. Klausimas kyla, kuris 
minėtų trijų elementų lietu
viškai kultūrai išlaikyti yra 
svarbiausias? Be abejonės — 
gimtoji kalba yra esminė ir 
pagrindinė kiekvienos kultū
ros dalis. Imkime pvz. mums 
artimą ukrainiečių tautą, taip 
pat žydų tautą. Minėtos tautos 
ilgus šimtmečius neturėjo sa
vos valstybės, bet kultūrą su
gebėjo išlaikyti. Kalba atlie
ka svarbų komunikacijos vaid
menį — perduoda buvusių kar
tų kultūrinį palikimą ir kul
tūrines vertybes. Istorija ži
no ir daugiau panašių atvejų.

Kalbos — kultūros paradok
sas iškyla ir mūsų kunigaikš
čių istorijoje. Jie nukariavo 
didelius plotus svetimų že
mių, įsteigė didelę politinę 
ir karinę valstybę, bet lietu
viškos kultūros nesukūrė — pa
sisavino svetimą kalbą, kultū
rą ir net religiją. Todėl mes, 
palikuonys, šiandien ir mo
kame tuos aukštus ^‘nuošim
čius” už mūsų politikų pada
rytas kultūrines klaidas. Kla
sikinis kultūros-politikos pa
vyzdys yra P. Amerikos žemy
nas, kur ispanų ir portugalų 
kalbos bei kultūros ir šiuo me
tu tebeegzistuoja, nors buvo 
įsteigtos atskiros valstybės.

Dar įdomesnis atvejis yra 
Afrikos žemynas. Po I D. karo 
Vokietija prarado savo koloni
jas, bet dar ir šiandien yra Af
rikos tautų, vartojančių vokie
čių kalbą. Ir Kanada yra dvie
jų kalbų bei kultūrų kraštas 
— angliškosios ir prancūziš
kosios. Kad tame pačiame 
krašte gali gyvuoti kelios kal
bos ir kultūros, rodo Šveica
rija. Ten kalbama vokiškai, 
prancūziškai, itališkai ir re- 
toromaniškai. Nors nutautimo 
pavojus visada gresia, tačiau 
minėtieji istorijoje kraštai 
ir kultūros rodo skirtingus 
atvejus.

Veiklos metodų keitimas
Lietuvių kalba įgalina per

duoti lietuviškąją kultūrą jau
najai kartai. Kaip tai praktiš
kai vykdome? Šeštadieninės 
mokyklos turi jaunuosius lie
tuviukus išmokyti lietuvių kal
bos, tačiau visi gerai žinome, 
kad tas žygis sunkiai sekasi. 
Pagaliau, jei darbas ir būtų 
sėkmingas, lietuviškosios kul
tūros perdavimo problema lik
tų nuošalyje. Kodėl? Pradžios 
mokykla yra tik slenkstis į tau
tos kultūrą. Vaikas dar yra per 
jaunas kultūrą pasisavinti. Jis 
tik per kalbą ir kitus dėstomus 
dalykus yra privedamas prie 
kultūros aruodų. Gimnazija ir 
universitetas yra tikrosios tau
tinio auklėjimo ir mokslinimo 
institucijos. Tai gali kiekvie
nas iš mūsų patvirtinti, baigęs 
studijas Lietuvoje. Kalba, is
torija, literatūra, geografija, 
teatras ir tautosaka yra pagrin
diniai lietuviškosios kultūros 
elementai. Juos gauname gim
nazijos suole. Šalutiniai ele
mentai yra muzika, šokis ir 
sportas.

Šiuo metu Kanadoje prade
da augti trečia lietuviškoji 
karta. Vyresniųjų tėvų karta 
prieš 35 metus atsivežė savo 
prieauglį. Tas prieauglis už
augo, subrendo ir sukūrė šei
mas. To prieauglio “pipiriu- 
kai” ir yra trečioji lietuviško

ji karta Kanadoje. Tai ir ky
la rimtas, egzistencinis klau
simas, kaip lietuviais pilna 
to žodžio prasme išauklėti pa
čią jauniausią kartą? Pasirin
kimo neturime. Yra tik viena 
lietuviška Vasario 16 gimna
zija V. Vokietijoje. Ten ir tu
rime juos siųsti. Kadangi moks
las surištas su nemažomis iš
laidomis, todėl LF turi ateiti 
į talką. Reiktų kasmet siųsti į 
minėtą gimnaziją 15-25 jaunuo
lių iš Kanados. Dėti visas pa
stangas, kad siunčiamieji ten 
baigtų pilną gimnazijos kursą.

V. Vokietijos vyriausybei 
mes turėtume išreikšti didį 
dėkingumą, kad finansiškai 
remia ir išlaiko Vasario 16 gim
naziją. Ten besimokantieji 
gauna ne tik lietuvišką auk
lėjimą, bet išmoksta kalbų — 
lietuvių, anglų ir vokiečių. 
Žinoma, ir kitų kalbų. Be to, 
susidaro didelė, neeilinė pro
ga atostogų metu susipažinti 
su Europos tautų kultūros ir 
meno lobiais. Tai labai pra
turtina moksleivio akiratį. 
Svarbiausia priežastis ten vai
kus siųsti, tai apsaugojimas 
nuo palaidos auklėjimo siste
mos Kanadoje ir kituose kraš
tuose. Jau turime ne tik pasi
metusių lietuvių vaikų, bet ir 
kriminalinio elemento. Tai 
skaudus, bet tikras faktas.

Informacijos reikalai
Padėtis yra kur kas geresnė 

negu prieš 20 metų. Turime 6 
tomų “Encyclopedia Lituani- 
ca” ir visą eilę kitų veikalų 
apie Lietuvą anglų, prancūzų 
ir kitomis kalbomis. Tačiau 
turime suprasti, kad gyvena
me žaibiškos informacijos lai
kotarpį. Pasaulis yra tapęs 
lyg savu kiemu. Televizijos, 
radijo, telefono ir telegrafo 
įstaigos žinias teikia valan
domis. Taip pat greit reaguo
ja spauda — dienraščiai, laik
raščiai, savaitiniai žurnalai, 
spaudos agentūros ir net kny
gų leidyklos.

Ne kartą nusiskundžiame, 
kad apie Lietuvą ir lietuvius 
duodamos klaidingos informa
cijos. Žinoma, tai kartais da
roma sąmoningai, bet yra atve
jų, kad taip atsitinka dėl sto
kos tikslios informacijos. Tais 
atvejais kaltę mes turime prisi
imti patys. Kaip prof. dr. A. 
Klimas sako, mes neturime ge
ros informacinės knygos apie 
Lietuvą. O tokią knygą trejeto 
metų laikotarpyje reiktų pa
ruošti. Tam darbui reiktų 
kviesti tą patį dr. Klimą. In
formacija iš įvairių sričių tu
rėtų būti trumpa ir dalykinė. 
Svarbiausia, kad žinių komen
tatoriai arba rašantieji galė
tų greit surasti norimą infor
maciją apie Lietuvą arba lietu
vius. Veikalas turėtų būti pa
ruoštas lietuvių kalba ir iš
verstas į anglų, prancūzų, vo
kiečių, italų ir ispanų kalbas.

Klausimas, kodėl tokį svar
bų ir didelį darbą keliu ant 
Kanados Lietuvių Fondo vado
vų pečių? Laikas dirba mūsų 
nenaudai, retėja dirbančių
jų eilė, kasmet mažėja ir rašan
čiųjų skaičius. Šiandien jau 
redaktoriai turi didelių pro
blemų su rankraščiais: vyres
nioji karta smarkiai primiršo 
taisyklingą lietuvių kalbą 
žodžiu bei raštu, o jaunoji 
karta tik vieną, kitą laužytą 
sakinį sulipdo. Už 5-10 metų 
vargiai turėsime tinkamų pro
fesionalų tokiam darbui.

Tai viena. Antra, ir svarbiau
sia, Kanados lietuviai yra ne
mažas JAV lietuvių kaimynas. 
Lituanistikos katedrai Čikago
je neužteks $600,000.00, kurių 
didžioji dalis jau surinkta iš

(Nukelta j 5-tą psl.)

Vakarus pasiekė žinia, kad 
š. m. rugpjūčio 22 d. Lietuvoj 
buvo bandyta nužudyti buvusį 
Tikinčiųjų teisėms ginti ka
talikų komiteto narį kun. Vac
lovą Stakėną.

Patikimi šaltiniai praneša, 
kad rugpjūčio 22 d. naktį pas 
Krokialaukio kleboną kun. V. 
Stakėną atvyko dvi moterys, 
kurios prašė greitai su jom 
taksiu važiuoti pas ligonę. 
Nors klebonas ką tik buvo ap
lankęs ligonę, jos įrodinėjo, 
kad ji dar norinti matyti ku
nigą. Klebono seseriai, jo šei
mininkei, protestuojant, jis vis 
vien išvyko, nes, anot klebono, 
tai jo kaip kunigo pareiga.

Pakeliui taksis sustojo, ir į 
jį įlipo du vyrai. Nors kunigas 
sakė, kad nepatogu priimti 
daugiau keleivių, nes veža 
Švenčiausią, vyrai nekreipė 
dėmesio. Kiek pavažiavus, tak
sis miške sustojo. Vyrai tada 
ištraukė kunigą iš automobi
lio, surišo rankas už nugaros 
ir kojas guminėm virvėm, bur
ną užkimšo kojinėm ir jį tem
pė tolyn į balą, reikalaudami 
atiduoti pinigus. Bet kunigas 
jų neturėjo. Pagaliau visi sku
biai nuvažiavo.

Likęs kunigas vienas bandė

Humoras Ryty Europoje
Charles-Gene McDaniel 

“Chicago Tribune” 1985. X. 
dienraštyje parašė trumpą 
straipsnelį apie humorą R. 
Europoje, susietą su politika. 
Čia pateikiu jo mintis.

Kai sovietų bloko kraštuo
se valdžios bando slopinti poe
tus ir rašytojus, kritikuojan
čius valstybinę jų santvarką, 
plinta juokai, kuriuos neleng
va numalšinti. Humoras yra 
ventilis nepatenkintiems žmo
nėms, kurie dažnai neturi kitų 
priemonių išreikšti savo jaus
mams.

Posakis, kad yra daug tiesos 
juoke, tinka Rytų Europai, kur 
Sov. Sąjunga griežtai kontro
liuoja Varšuvos Sąjungos kraš
tus. Lenkija ir Čekoslovakija 
pirmauja filme, muzikoje ir 
teatre tiek, kiek šios išraiškos 
yra politiškai neutralios ar re
mia valdančią santvarką.

Sov. Sąjungoje ir jos sateli
tuose uždrausti rankraščiai 
plinta pogrindyje, kol susidėvi.

Amerikiečiai neįvertina 
laisvių savo krašte. Kai matai 
sunkias bausmes Sov. Sąjungo
je ir satelituose už laisvą nuo
monės pareiškimą, teisė lais
vai reikštis ypač turi būti ver
tinama.

Štai pora sovietinių juokų. 

ASMENIŠKOS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

Po naujų pertvarkymų ir taisyklių pakeitimo siuntiniams į 
Lietuvą siųsti reikalai stabilizavosi. Dabar galima pasiųsti daug 
vertingų ir naudingų dovanų savo artimiesiems Lietuvoje.

Pasiunčiame ir jūsų dovanas arba priimame užsakymus 
geros rūšies prekėms už prieinamą kainą.

SUDAROME TESTAMENTUS, administruojame nuosa
vybes, išrūpiname Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pen
sijas, PERSIUNČIAME PALIKIMUS Į LIETUVĄ PRAKTIŠKIAU
SIU, NAUDINGIAUSIU IR TINKAMIAUSIU PAVELDĖTOJUI 
BŪDU.

Dėl visų smulkių informacijų ir patarimų prašome rašyti:
Z. Juras,

11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England. 
Telefonas 01 460 25592.

Rengiatės i Lietuvą 
arba Europą?

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

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

Priimame pasiteiravimus ir dėl pardavimo

14-4-4 Gerrard St. E., Toronto 
(41 6)-----461 -2602

gelbėtis, trynė surištas ran
kas ir kojas į medį. Kiek atsi
palaidavęs, nušliaužė iki ke
lio. Šaukėsi pagalbos, bet au
tomobiliai važiavo ir nesusto
jo. Po kurio laiko važiavo vie
nos parapijietės sūnus moto
ciklu su ja. Pastebėję kunigą, 
sustojo. Jie paėmė kunigą ir 
nuvežė į miliciją. Milicija ne
dėjo didelių pastangų surasti 
kaltininkus.

Miške žmonės bandė surasti 
Švenčiausią, bet nesurado. Liu
dininkai matė nutrintą medį, į 
kurį kunigas trynė rankas, ban
dydamas jas atpalaiduoti.

Kun. V. Stakėnas yra 51 me
tų amžiaus, stiprios sveikatos, 
tarnavęs kariuomenėje. Prieš 
paskiriant klebonu į Krokia
laukį, buvo vikaru Garliavoje, 
kur sėkmingai dirbo su jauni
mu. 1980 m. jis įstojo į TTG 
katalikų komitetą. Kunigų 
areštams bei valdžios grasi
nimams ir likusiųjų narių tar
dymams padidėjus, galimybės 
Komiteto veiklai pablogėjo, 
ir Katalikų komitetas nuėjo 
pogrindin.

Anot liudininkų, klebonas, 
kiek po šio užpuolio atsigavęs, 
išvyko savaitei į Šiluvą padė
koti Dievui, kad išliko gyvas.

LIC

Į klausimą, kas yra didžiau
sia karvė pasaulyje, atsakoma 
— Lenkija, nes karvė ėda žolę 
Varšuvoje, o melžiama Mask
voje . . .

Sardoniškas juokas plinta 
apie Sov. Sąjungos mokytoją, 
kuris klausė mažąjį Olegą, kas 
buvo pirmasis žmogus erdvėje. 
Mokinukas teisingai atsakė — 
Jurijus Gagarinas. Vėliau mo
kytojas klausė kokios tautybės 
buvo Gagarinas, mokinukas at
sako — rusų. Į klausimą, kas 
buvo pirmieji žmonės žemėje, 
mokinukas atsako — Adomas 
bei Jieva — taip pat rusai. J 
mokytojo paklausimą, kodėl 
Olegas mano, kad pirmieji 
žmonės buvo rusai, mokinu
kas atsako: nes jie neturėjo 
drabužių bei namo gyventi, 
turėjo tiktai obuolį valgyti. . .

Amerikietis turistas Raudo
nojoje aikštėje, Maskvoje, dis
kutuoja su rusu apie savo vy
riausybių vertingumą. Ameri
kietis giriasi, kad jis laisvai 
gali kalbėti apie viską, kas jam 
patinka, kas draudžiama Sov. 
Sąjungoje. Rusas prašo paaiš
kinti. Amerikietis sako, jis gali 
sakyti, kas jam patinka apie 
prezidentą Reaganą. Rusas at
sikirto, kad jis taip pat tai ga
li sakyti. .. Paruošė J. Str.
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Sekant programą Kanados Lietuvių Bendruomenės suvažiavime Mont- 
realyje 1985 m. spalio 26-27 d.d. Iš kairės Bendruomenės veikėjai: Vyt. Bi- 
reta, adv. J. Lasienė, PLB pirm. inž. Vyt. Kamantas, kun. St. Šileika, akty
viai dalyvavę posėdžiuose Nuotr. L. Staškevičiaus

Kanados Lietuvių Bendruomenės tarybos suvažiavime Montrealyje 1985 
m. spalio 26-27 dienomis. Prie prezidiumo stalo iš kairės: B. Nagienė, J. 
Šiaučiulis, V. Stanevičienė Nuotr. L. Staškevičiaus

Tamsos ir priespaudos laikotarpis
J. VAIČELIŪNAS

Lietuva turėjo šviesių ir 
tamsių laikotarpių. Šviesūs 
laikotarpiai — tėvynės ir tau
tos laisvė, tamsūs laikotarpiai 
— tėvynės ir tautos vergovė. 
Dabar mūsų tautos kamienas 
yra pavergtas bolševikų, ta
čiau jis kovoja. Tos kovos avan
garde yra mūsų religija ir jos 
vadovai. Okupantai net pačią 
religiją ir jos praktiką jau 
vadina išėjimu prieš valstybę, 
prieš komunistų partiją. Bet 
okupantai ir jų statytiniai ne
kalba apie diktatūrą, kuripje 
5% krašto gyventojų — komu
nistų valdo 95% visos tautos. 
O kažin ar dabar yra bent 5% 
lietuvių komunistų. 1940 m. 
pavasarį laisvoje Lietuvoje 
buvo tik 2000 komunistų par
tijos narių, kurių tik ketvir
tadalis buvo lietuviai. Tai ko
kį nuošimtį tada sudarė tie 
lietuviai komunistai iš 3 mil. 
lietuvių tautos? Dabar paverg
toje Lietuvoje komunistų yra 
apie 40.000. Jei ir dabar lie
tuviai komunistai sudaro tik 
ketvirtadalį visų Lietuvoje 
esančių komunistų — 10.000, 
tai kokį nuošimtį sudaro lie
tuviai komunistai visos mūsų 
tautos? Gal trečdalį nuošim
čio? Ir tų komunistų didelė 
dalis yra duoniniai, kurie į 
partiją įstojo tik dėl gero vals
tybinio lovio.

Dėl savo tėvynės ir savo tau
tos likimo privalo kovoti visi 
lietuviai, ar jie gyventų pa
vergtoje Lietuvoje ar ir už jos 
ribų. Visų bendra kova yra sėk
mingesnė. Ar uoliai dėl savo 
tėvynės likimo kovoja lietu
viai, kurie gyvena už Lietuvos 
ribų? Jei pavergtoje Lietuvoje 
mūsų tautą persekioja okupan
tai, padedami ir lietuvių komu
nistų. tai laisvajame pasaulyje 
lietuvius silpnina to krašto 
aplinka — daug lietuvių nuei
na nelietuviškais keliais. 
Jiems savo tauta, savo tėvynė 
neberūpi. Nyksta lietuviškos 
šeimos, nyksta lietuviškas 
prieauglis. Lietuviškas šei
mas ypač naikina mišrios ve
dybos, nes dažnai matome, kad 
iš 5 sukurtų šeimų 4 yra miš
rios.

Ką gero gali duoti lietuvių 
tautai mišrios šeimos? O jei 
ir duoda ką gero, tai gal vie
nas nuošimtis. Vienas tautie
tis pareiškė: “Sunku ir lietu
viškoje šeimoje išauklėti ge
rus lietuvius, kai vaikai po 
kojomis neturi tėvų žemės”. 
Taip, betgi yra ir tokių, kurie 
ir ant svetimos žemės išauga 
gerais lietuviais.

Kodėl vieni išauga gerais 
lietuviais, o kiti ne? Tai turė
tų atsiminti kiekviena lietu
vių šeima, gyvenanti už Lietu
vos ribų, nes gyvenimo sąlygos 
beveik visiems vienodos. Tik 
reikia daugiau pastangų. Kaip 
praktika rodo, daugiau gerų 

lietuvių išauga iš tokių, ku
rie nenutolsta nuo savo tėvų 
religijos, nuo lietuviškų pa
maldų. Prisiminkime ir mūsų 
ankstyvesnę išeiviją. Kurie 
nenutolo nuo tėvų religijos, 
išliko gerais lietuviais. Ku
rie nuklydo nuo tėvų religi
jos, nuėjo su komunistais, su 
mūsų tautos okupantais.

Pagrindinis mūsų uždavinys 
— visokeriopai remti sovietų 
pavergtą tautą, nes ji neša mū
sų tautos likimo naštą. Tai pa
stebi ir svetimtaučiai. JAV 
“Wach” organizacijos pirmi
ninkė H. Sen pareiškė, kad ti
kėjimo sujungimas su tautiniu 
sąjūdžiu yra išugdęs bene vie
nintelį tikrai plataus masto 
rezistencinį sąjūdį visoje So
vietų Sąjungoje. Panašiai pa
sisakė ir dr. A. Štromas: “At
siskyrimas nuo Lietuvos suda
rė išeivijoje tam tikrą pakan
kamumo iliuziją ir įsivėlė į gry
nai išeivišką, savanaudišką 
veiklą, kuri mažai turi reikalo 
su Lietuva, jos problemomis, 
bet kuri, savęs pateisinimo 
tikslu, laikoma patriotine.” 
Reikia sutikti ir su kun. J. Ša- 
rausko mintimis: “Norint pa
teisinti save, kaip tautos ka
mieno šaką, pratęstą svetur, 
reikia atsisukti veidu į Lie
tuvą ir matuoti visus savo 
veiksmus ta nauda, tuo indė
liu, kurį mes galime įdėti į 
bendrą laisvės kovą, vykstan
čią šiandien Lietuvoje”.

Reikia lėšų čia visokiems 
reikalams, nemažiau reikia 
jų ir pavergtoje Lietuvoje ko
vojantiems. O tenai labiau ko
vojama dėl religijos laisvės, 
dėl žmogaus teisių, kurių ne
duoda komunistinis režimas, 
nors komunistai sako, kad jų 
valdomame krašte yra visos 
laisvės. Taip komunistai ga
lėjo sakyti prieš 1917 m. revo
liuciją, bet ne dabar, kai net 
aukšto rango komunistai bėga 
iš jų valdomų kraštų tik dėl 
laisvės trūkumo.

Labai tinka Lenkijos kar
dinolo Višinskio žodžiai, pa
sakyti savo tikintiesiems: “At
ėjo laikas kur tik būsite — 
mokslo įstaigose, studentų 
namuose reikalauti, kad komu
nistai gerbtų mus, nes mes esa
me žmonės, kad neišplėštų 
mūsų tikėjimo, nes jo vieto
je jie nieko vertingo negali 
duoti”.

Pavergtoje Lietuvoje ta ko
va yra daug sunkesnė, negu 
komunistų valdomoje Lenki
joje, kur katalikai turi savo 
spaudą, universitetą, nevar
žomas kunigų seminarijas, 
nevaržomą religiją. Lenkijoje 
komunistinė vyriausybė eko
nomiškai prisidėjo prie 50 
naujų šventovių statybos, kai 
Lietuvoje komunistai jas de
gina ir uždarinėja, o apie nau
jų šventovių statybą neleidžia 
nė užsiminti, nekalbant apie 
kokią nors ekonominę valdžios 
paramą.
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@ LIETUVIAI PASAULYJE
NUOMOJA FILMUS

Respublikinė kino filmy nuo- 
inojimo kontoros videoteka ati
daryta sostinėje Vilniuje. Toje 
kontoroje galima išsinuomoti į 
vaizdajuosčių kasetes įrašytus 
filmus, kuriuos sukūrė sovieti
nių filmų režisieriai — S. Ei- 
zenšteinas, M. Romas, V. Šukši- 
nas, N. Michalkovas, S. Gerasi
movas, S. Bondarčiukas, V. Žala- 
kevičius, G. Čiuchrajus, E. Ria
zanovas ir kiti. Vilniškėje konto
roje yra 500 filmų kasečių. Vi- 
deotekos vedėja Julija Kukienė 
aiškina, kad pas ją galima gauti 
istorinių ir nuotykių filmų, ki
no komedijų, filmų vaikams. Į 
vaizdajuostes žadama įrašyti 
visą sovietinių filmų fondą: nuo 
klasikos iki naujausių kūrinių. 
Kasetiniai vaizdajuostės įrašai 
bus perkami ir iš kitų komunis
tinių šalių, kompartijos cenzo
riams priimtinų filmų įrašai iš 
laisvojo pasaulio. Vaizdajuos
čių kasetes gaminanti Maskvos 
įmonė yra gavusi užsakymą įra
šyti 20 vaidybinių Lietuvos ki
no studijos filmų. Pasak J. Ku- 
kienės, jos vadovaujama video
teka yra antroji visoje Sovietų 
Sąjungoje ir jos okupuotose res
publikose. Pirmoji prieš keletą 
mėnesių buvo atidaryta Voro
neže. Tiems, kurie neturi vaiz
dajuosčių magnetofonų, bus 
steigiami specialūs klubai Vil
niuje ir kituose Lietuvos mies
tuose.

ŽALSVOJI MUSMIRĖ
Toksikologas Imantas Misevi

čius “Valstiečių laikraščio” skai
tytojus perspėja saugotis musmi
rių. Kiekvieną rudenį į kliniki
nės Vilniaus miesto ligoninės 
toksikologijos skyrių patenka 
30-40 grybais apsinuodijusių 
pacientų. Grybų rinkėjus jis 
ypač perspėja saugotis žalsvo
sios musmirės, nuo kurios vie
nos kepurėlės gali žūti visa šei
ma. Lietuvoje yra žalsvųjų, gels
vųjų ir baltųjų musmirių. Jos 
skiriasi savo kepurėlėmis. Žal- 
vosios musmirės kepurėlė yra 
žalsva, gelsvosios — citrinos 
geltonumo, baltosios — balta. 
Nepatyrę grybų rinkėjai musmi
res gali supainioti su pievagry
biais, ūmėdėmis, gudukais, nes 
kartais ant musmirių kepurėlės 
nebūna lopelių. Apsinuodijimas 
žalsvąja musmire labai pavojin
gas, nes jo simptomai pasireiš
kia ne tuoj pat, kai tik suvalgo
mas grybas, o praėjus daugeliui 
valandų, kartais po 1-2 dienų. 
Tik tada prasideda skausmai pil
ve, keletą dienų trunkantis vi
duriavimas. Vėliau sutrinka 
nervų sistemos veikla, labai nu
kenčia kepenys ir inkstai. Ligo
nis palaipsniui netenka sąmonės 
ir paprastai miršta per pirmą
ją savaitę po grybų suvalgymo.

LIETUVIŠKI PATIEKALAI
Krymo “Jaltos” viešbutis de

šimt dienų buvo aprūpintas lie
tuviškais patiekalais. Juos vieš
bučio virtuvėje paruošė iš Lietu
vos atsiųsti virėjai. Viešbučio 
lankytojams jie parūpino net ke
liolika lietuviškų patiekalų, ku
rių sąraše buvo cepelinai su įvai
riais įdarais, barščiai su “ause
lėmis”, kugelis, tradicinė lietu
viška duona, naminis sūris su 
kmynais, šalti užkandžiai.

Kalėdos ir Nauji Metai 
su giminėmis

12 DIENŲ LIETUVOJE
Išvyksta Grįžta
gruodžio 20 sausio 5

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

KAI TRŪKSTA BUTŲ
Nuolatinis butų trūkumas su

daro progą sukčiams pasipini
gauti. Pranas Merkininkas “Tie
sos” 227 nr. rašo apie šioje sri
tyje spėjusius pasižymėti vilnie
čius brolius Julių ir Edmundą 
Baikščius. Juliui jau kelis kar
tus teko paragauti valdiškos duo
nos už valstybinio turto grobsty
mą. Išėjęs iš kalėjimo, jis pra
dėjo dirbti rūbininku “Kieme
lio” restorane, bet netrukus dė
mesys nukrypo į butų jieškotojų 
skelbimus “Vakarinėse naujie
nose”. J. Baikštys, skelbimuo
se radęs jų telefono numerį, pa
sisiūlydavo išnuomoti savo butą. 
Kadangi jo neturėjo, duodavo 
brolio Edmundo buto adresą ir 
telefono numerį. Patiklūs žmo
nės už J. Baikščio ranka para
šytus pažadų raštelius iš anks
to sumokėdavo už visus metus. 
Taip iš butų jieškančių asmenų 
buvo surinkta daugiau kaip 12.000 
rublių. J suktybę įsivėlė ir nie
kur nedirbantis Edmundas 
Baikštys. Kai pažadų raštelius 
turintys klientai pradėdavo lan
kytis ar skambinti telefonu, abu 
broliai teisindavosi, kad reikės 
truputį palaukti, kol jiedu išsi
kels Palangon. Tada jie galės 
gauti pažadėtą butą. Kai suve
džioti asmenys pradėjo skam
binti milicijai, broliai pradėjo 
grąžinti už neišnuomotą butą 
surinktus pinigus, bet jau bu
vo per vėlu. Vilniaus miesto Le
nino rajono liaudies teismas 
Julių Baikštį nubaudė laisvės 
atėmimu dešimčiai metų, vieną 
bausmės pusę atliekant kalėji
me, kitą — sustiprinto režimo 
pataisos darbų kolonijoje. Jau
nesnysis brolis Edmundas Baikš- 
tis, nuteistas pirmą kartą, tre
jus metus turės praleisti susti
printo režimo pataisos darbų ko
lonijoje. Brolius Julių ir Edmun
dą Baikščius gerokai pralenkė 
klaipėdietė O. Vaičienė. Klaipė
dos miesto prokuroro Igno Lau
ciaus pranešimu “Tiesos” 240 nr., 
ji sakėsi turinti draugų vykdo
majame miesto komitete. Už pi
nigus žadėdavo daug paslaugų: 
parūpinti butą, žemės sklypą 
statybai, įregistravimą mieste 
ir netgi darbą. Lengvabūdžiai 
žmonės apgavikei nešė tūkstan
čius rublių. O. Vaičienė taip iš
viliojo net 64.000 rublių.

ju
NAUJA, BET NEVEIKIA

A. Šadzevičius, gyvenantis 
Kėdainių rajone, savo ir kitų 
lankytojų vardu stebisi pirtimi 
Dotnuvoje. “Tiesos” 1985 m. 251 
nr. jis skundžiasi: “Pirtis Dotnu
voje pastatyta neseniai, tačiau 
naudos ir jos maža. Būdavo, iš 
ryto ją kūrena, tačiau dažnai 
vėliau nuėjęs randi ant durų 
raštelį, kad pirtis nedirba. O 
nuo pavasario visai nebeveikia. 
Ir nežinome, kada veiks”.

MAISTO PARDUOTUVĖ
Mažeikių miesto Ventos mik

rorajone iškilo universali mais
to prekių parduotuvė su valgyk
la. Parduotuvė laikoma trečiuo
ju prekybos centru Mažeikiuo
se. Prekybos salėse, kurių bend
ras plotas yra 1.500 kv. metrų, 
bus galima įsigyti daržovių, kon
diterijos ir kulinarijos gaminių.

V. Kst.

AUDRA
Travel

kviečia keliauti kartu

$

Hamilton, Ontario
N. METŲ SUTIKIMĄ gruodžio 

31 d. Jaunimo centre rengia Bend
ruomenės valdyba. Užsisakyti sta
lus ir įsigyti bilietus pas B. Macį 
tel. 632-4558 arba Ant. Liaukų tel. 
389-7789. Įėjimas asmeniui — $25. 
J tą kainą įeina šilta vakarienė, 
vynas, šaltas užkandis, kava ir py
ragai. Šokiams gros hamiltoniečių 
mėgstamas “Zdana" orkestras, bus 
šventiškai išpuošta salė. Pradžia 
— 7 v.v. Bendruomenės valdyba 
laukia gausaus hamiltoniečių da
lyvavimo.

LIETUVOS KARIUOMENĖS at- 
steigimo 67 metų sukaktį įspūdin
gai paminėjo lapkričio 23 d. DLK 
Algirdo šaulių kuopa. Šventės pa
skaitininku buvo pakviestas iš 
Toronto Č. Senkevičius, o meni
nei programai — iš Montrealio 
muz. A. Stankevičiaus vad. vyrų 
orkestras. Ir paskaitininkas, ir 
orkestras hamiltoniečių buvo nuo
širdžiai sutikti ir su įdomumu iš
klausyti. Sekmadienį šauliai orga
nizuotai su savo vėliavomis daly
vavo pamaldose. Par. klebonas 
kun. J. Liauba pasakė patriotinį 
pamokslą. Per Mišias giedojo AV 
par. choras, prie kurio prisijun
gė ir Montrealio giesmininkai.

ATEITININKAI gruodžio 1, 
sekmadienį, Jaunimo centro patal
pose surengė metinį bazarą, ku
riame buvo galima nusipirkti ska
nių patiekalų, įvairiausių pyra
gų ir išbandyti laimę loterijose. 
Ateitininkai taip pat pardavinė
jo ir savo sukurtus kalėdinius at
virukus. Liko dar neatsiimti lote
rijos laimikiai: baltas 183, žali 
115 ir 21, mėlyni 104, 41, 103, 66. 
Kreiptis į Teresę Apanavičienę 
tel. 385-0507 (vakarais).

ILGAI SIRGUSI lapkričio 15 d. 
Šv. Juozapo ligoninėje mirė a.a. 
Koste Stankienė, Jono Stankaus 
motina. Palaidota lapkričio 18 d. 
Šv. Jono lietuvių kapinėse Missis- 
saugoje.

MEDŽIOTOJŲ - ŽŪKLAUTOJŲ 
KLUBAS gruodžio 21 d., 7 v.v., AV 
par. salėje rengia savo tradici
nį “Laimės rato” vakarą. Gera pro
ga visiems laimėti rūkytą kumpį 
bei butelį šventiško gėrimėlio.

BERNELIŲ MIŠIOS AV švento 
vėje bus Kūčių naktį 12 v. Kitos 
dvejos Kalėdų Mišios bus įprasta 
sekmadienio tvarka, t.y. 9 v.r. ir 
10.30 v.r. Šioms Kalėdoms AV par. 
choras, vad. muz. D. Deksnytės- 
Powell, yra paruošęs daug naujų 
kalėdinių giesmių. K.M.

Š. M. LAPKRIČIO 15-16 d. d. 
“Širvintos-Nemuno” tuntas iškil
mingai paminėjo 35-rių metų veik
los sukaktį. Dalyvavo skautai-tės 
iš Toronto, Ročesterio, Klivlando 
ir kitų lietuvių kolonijų. Sveiki
nimo žodį tarė LSS vyr. skautinin
ke Stefa Gedgaudienė iš Klivlando 
(vėliau ji savo sveikinimus per
davė ir per lietuvių radijo pus
valandį “Gintariniai aidai”). Šia 
proga skautus sveikino Aušros 
Vartų parapijos klebonas kun. Ju
venalis Liauba. Ilgesnėje savo 
kalboje jis priminė didingą Lie
tuvos ir skautijos praeitį, kvies
damas ryžtis svarbiem dabarties 
darbam, kurių laukia Dievas, tė
vynė, artimas ir visa žmonija. “Mū
sų tauta laukia iš tavęs didingų 
darbų. Tau pavyzdžiu yra tikintis 
Lietuvos jaunimas, kuris gyvena 
Evangelijos dvasia ir yra nepa
laužiamas Maskvai” — pareiškė 
klebonas. L. S.

Delhi-Tillsonburg, Ont.
LIETUVOS KARIUOMENĖS at- 

steigimo 67-ji sukaktis paminėta 
1985 m. lapkričio 23 d. Delhi len
kų salėje. Minėjimo programą 
pranešinėjo šaulė Leokadija Vi- 
tienė. Sugiedojus Kanados him
ną ir pagerbus žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės, šaulių kuopos pir
mininko pavaduotojas Stasys Ber
žinis perskaitė kuopos pirm. Stepo 
Jakubicko parašytą šventės rim
čiai žodį: “Minint senosios ir jau
nosios Lietuvos žygius dėl lais
vės”. Oficialios dalies pabaigoje 
sugiedotas Lietuvos himnas.

Meninėje dalyje gražiai pasiro
dė Toronto dainos vienetas “Su
tartinė”, vaodovaujama Nijolės 
Benotienės — padainavo šventei 
pritaikytas patriotines dainas. 
Šis vienetas dėl mažos sudėties 
(4 dainininkės su akordeonu) yra 
rekomenduotinas mažom apylin
kėm.

Muzika buvo — “Sutartinės”

1985 m. gruodžio 31 d. Jaunimo centro salėje
* Šilta vakarienė 

su vynu
* Šaltas bufetas

BILIETŲ KAINOS — $25.00 asmeniui
Bilietai gaunami sekmadieniais po pamaldų Jaunimo centre.
Informacijų teirautis telefonais 389-7789 arba 632-4558.
Visus maloniai kviečiame dalyvauti. VALDYBA

akordeonas ir Gedimino Rugie- 
niaus plokštelių. Loterija ir bend
rais šventės reikalas rūpinosi 
kuopos pirmininko pirmas pava
duotojas Gediminas Rugienius, 
bufetu — kuopos iždininkas Juo
zas Vitas su pagalbininkais.

Rytojaus dieną, sekmadienį, 
šaulių kuopos vėliavų tarnyba su 
vėliavomis dalyvavo pamaldose, 
kurias atlaikė ir pamokslą šven
tės progai pasakė kun. Laurynas 
Kemėšis.

Padėka parapijos chorui už gies
mes, visiems, ir visoms, talkinu
siems loterijai laimikiais, kepi
niais ir darbais.

Stepas Jakubickas
A. a. MARYTEI MASIULIENEI 

mirus 1985 m. lapkričio 18 d., jos 
atminimui aukojo “Tėviškės žibu
riams”: $10 — A. Klemkienė, D. 
Bartulienė, P. Lapienis; $5 — B. 
Čeika, M. Rudokienė.

Kanados lietuvių fondui: $10 — 
J. Strodomskis, D. Žiogas; $5 — B. 
Gudinskas.

Tautos fondui: $50 — A. Masiu
lis; $10 — A. Augustinavičius, G. 
Rugienius, J. Jocius; $5 — B. Gu
dinskas, J. Vitas.

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.
Tautos fondo atstovybė 

Tillsonburge

London, Ontario
PRIEŠKALĖDINIS susikaupi

mas Šiluvos Marijos parapijoje — 
gruodžio 15, sekmadienį. Vado
vaus kun. L. L. Kemėšis.

KŪČIOS, kurias rengia Pensi
ninkų klubas, bus gruodžio 19, ket
virtadienį, 3 v.p.p., parapijos sa
lėje.

NAUJŲ METŲ sutikimą ruošia 
parapija gruodžio 31, antradienį. 
Pradžia 8 v.v. Įėjimas asmeniui — 
$15. Prašoma užsirašyti iki gruo
džio 20 d. Vėliau nebus priimama. 
Bilietai gaunami pas Viktorą Gu
delį.

SUNKIAU SERGA Pranas Styga 
ir Leonardas Eimantas.

BERNELIŲ MIŠIOS — Kalėdų 
naktį, 12 vai. koresp.

St. Catharines, Ont.
VISUOTINIS APYLINKĖS SUSI

RINKIMAS įvyko gruodžio 17. Pir
mininkavo Adolfas Šetikas, sekre
toriavo Algis Zubrickas. Svarbiau
sias rūpestis buvo naujos valdy
bos rinkimai. Susirinkimui papra
šius, senoji valdyba pasiliko pa
reigose, tik pirmininkas Petras 
Balsas užleido savo vietą Jadvy
gai Labuckienei, iki šiol buvus
iai vicepirmininkei. Revizijos 
komisija irgi kiek pasikeitė. Iž
das rastas tvarkoje.

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖ atšvęsta lapkričio 24 d. 
Padėta puošnių gėlių ant Laisvės 
paminklo vienuolyno sodelyje, da
lyvaujant organizacijų vėliavom ir 
visiem susirinkusiem giedant 
“Lietuva brangi”. Už žuvusius lie
tuvius pamaldas atlaikė kun. K. 
Butkus, OFM, ir pasakė gilių min
čių pamokslą. Kalbą pasakė ramo- 
vėnų pirmininkas Jonas Skeivalas. 
Per pamaldas giedojo solistai V. 
A. Paulioniai. Iškilmių metu ei
lėraščius deklamavo Stasė Zubric-

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “TAI IZ A ” 
KREDITO KOOPERATYVAS 1 ALKA
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.................... 51/z%
term, indėlius 1 m................ 9%
term, indėlius 3 m.............. 10%
reg. pensijų fondo...........77?%
90 dienų indėlius..................8%
(minimum $5.000)
Reg. pensijų 1 m.................. 9%

“Zdana " orkestras 
Puikiai išpuošta salė 
Šampanas

kienė. Dalyvių buvo pilna salė. 
Šventė baigta Tautos himnu.

PASTARŲJŲ KELIŲ METŲ lai
kotarpyje mūsų bendruomenė pa
didėjo vėl keliais naujais lietu
viais, praturtinusiais mūsų veik
lą ir skaičių. Dabar jau turime vi
są eilę diplomuotų žmonių. Nau
jausias yra dr. Romas Kačinskas — 
psichologas. Jis yra atsikėlęs iš 
Sudburio, turi aukštas valdžios 
pareigas mūsų mieste.

BENDROS KŪČIOS įvyks gruo
džio 22, sekmadienį, 4 v.p.p., vie
nuolyno patalpose. Ii- šiemet bus 
laukiami lietuviai iš viso Niaga
ros pusiasalio. Užsirašyti reikia 
jau dabar. Kor.

St. Petersburg, Fla.
NAUJA LIETUVIU KLUBO VAL

DYBA išrinkta visuotiniame su
sirinkime lapkričio 16 d., daly
vaujant 150 narių: pirmininku A. 
Karnius, vicepirmininku K. Vai
čaitis, sekr. A. Krulikienė, ižd. J. 
Kirtiklis, finansų sekr. P. Andre- 
jauskas. Direktoriai: J. Grėbliaus- 
kas, E. Purtulienė, V. Kartanas, J. 
Švedas, A. Karnienė, I. Jurgėlie- 
nė, A. Ulbinas; kandidatas - A. Ur
bonas. Revizijos komisija: J. Žvy- 
nys, J. Vaičaitis, V. Mažeika. Klubo 
ižde 1985 m. lapkričio 1 d. buvo 
$30,069.54.

LIETUVIŲ KLUBO CHORO ir 
Bay Area Chamber Strings orkest
ro koncertas įvyko lapkričio 25 d. 
baptistų šventovės salėje. Daly
vavo 350 asmenų. Orkestrui ir cho
rui dirigavo muz . P. Armonas. So
lo dalis atliko O. Armonienė ir A. 
Kusinskis. Choran įsijungė nauji 
nariai: ev. kun. dr. E. Gerulis, J. 
Jarašienė ir F. Jarašius. L. Ž.

Edmonton, Alberta
LIETUVIŲ NAMŲ IR BEND

RUOMENĖS VALDYBA š. m. lap 
kričio 16 d. suruošė pobūvį-šokius, 
kurių pradžioje su dalyviais bu
vo svastoma daug svarbių mūsų ko
lonijai, ypač Lietuvių namams, 
reikalų.

Pobūvį-susirinkimą pradėjo 
LN ir Bendruomenės pirm. Algis 
Dudaravičius. Po įžanginės kal
bos paprašė dalyvius sustojus ty
los minute pagerbti neseniai mi
rusį ilgametį LN pirm. J. Pašu- 
konį bei visus mirusius šėrinin- 
kus. Po to B. Žilinskas kalbėjo apie 
įvykusius Kazino lošimus, kuriuo
se buvo sukelta LN per $30.000 pa
jamų. Išvardinęs Kazino organiza
torius ir talkininkus bei išreiš
kęs jiems padėką, kalbėtojas pa
brėžė, kad šie pinigai, pagal val
džios nuostatus, gali būti panaudo
ti tik LN remontui, pagerinimui,

(Nukelta į 8 psl.)

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus \

(Esu “Union Gas” ( 
atstovas) ea

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

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.

Amerikos lietuvių tarybos 45- 
tasis suvažiavimas 1985 m. lap
kričio 2 d. įvyko Čikagoje, Tau
tiniuose lietuvių namuose. Jis 
pradėtas sveikinimais, kuriems 
vadovavo inž. G. Lazauskas. Pa
grindinį veiklos pranešimą pa
darė valdybos pirm. T. Blinstru- 
bas, džiaugdamasis sklandžiu 
valdybos narių bendradarbia
vimu su skyrių vadovybėmis. 
Valdybos ižd. M. Pranevičius 
pranešė, kad ALTa nuo pasku
tinio savo suvažiavimo turėjo 
$71.324 pajamų ir $75.248 išlai
dų. Jugtiniam baltiečių komi
tetui paskirta $14.398. Ižde — 
$54.580. Suavžiavimo proga AL
Ta gavo $7.861 aukų. Suvažiavi
mo dalyviai priėmė nutarimą 
ALTos valdybą rinkti dvejiem 
metam. Suvažiavimo vakarienė
je mirties dešimtmečio proga 
buvo prisimintas šios organi
zacijos steigėjas ir ilgametis 
pirm. Leonardas Šimutis. Prie 
velionies portreto buvo uždeg
ta žvakė. Paskaitą buvo paruo
šęs Juozas Laučka, L. Šimučio 
bendradarbis ir artimas bičiu
lis, dėl ligos negalėjęs atvykti. 
Tą paskaitą, atskleidžiančią 
plačią L. Šimučio veiklą, per
skaitė S. Kuprys. Koncertinę 
programą atliko sol. Algirdas 
Brazis, padainuodamas sūnaus
L. Šimučio pagal savo tėvo eilė
raščius sukurtas dainas — “Il
giuosi”, “Bočių rauda” ir “Ilge
sys”. Po suvažiavimo įvykusia
me posėdyje buvo nutarta lig
šiolinę ALTos valdybą palikti 
sekantiem dvejiem metam.

Linas Kojelis, dirbantis prez. 
R. Reagano atstovu Baltųjų rū
mų įstaigoje santykiams su vi
suomene, lapkričio 15 d. buvo 
paskirtas tos įstaigos užsienio 
politikos ir gynybos reikalų sky
riaus vadovu.

Lietuvių Amerikos piliečių 
klubas savo šiemetinę $1.000 
premiją paskyrė Šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos vadovei 
Stefanijai Stasienei Klivlande. 
Premija įteikta metiniame Lie
tuvių namų baliuje lapkričio 9 d.

Valstybės departamente 1985 
m. lapkričio 8 d. lankėsi dr. S. 
A. Bačkis, A. Dinbergs ir E. Jaak- 
sonas — Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos atstovai. Juos priėmė R. 
Europos ir Jugoslavijos reika
lų skyriaus vedėjas Roland Ku- 
chel, dalyvaujant ir Baltijos 
biuro vedėjui Terry Snell. Bal
tijos šalių atstovai painforma
vo apie juose vykdomą sovieti
nę priespaudą, žmogaus teisių 
pažeidimus. Valstybės sekr. G. 
Shultzui buvo paliktas raštas, 
liečiantis prez. R. Reagano ir
M. Gorbačiovo susitikimą Žene
voje,

A. a. Valerijonas Šimkus, spau
dos darbuotojas, vilniečių ir ki
tų organizacijų veikėjas, mirė 
Čikagoje lapkričio 9 d. Velionis 
yra gimęs 1907 m. sausio 23 d. 
Vilniaus krašte, Švenčionių apy
linkėse. Reiškėsi Šv. Kazimiero 
draugijos veikloje, platino iš 
Lietuvos slapta gaunamą spau
dą. Susilaukęs persekiojimų, per
ėjo Lietuvos pusėn, kur atliko 
karinę prievolę, tapo šauliu, 
Vilniui vaduoti sąjungos vei
kėju. Vokiečių okupacijos me
tais dirbo Vilniaus priešgais
rinės apsaugos viršininku, pa
rūpindamas nuo karinės prievo
lės atleidžiamų darbų jaunuo
liams, vengiantiems tiesioginės 
tarnybos vokiečiams. Čikagoje 
ilgus metus leido ir redagavo 
“Laisvąją Lietuvą”, priklausė 
Lietuvos atgimimo sąjūdžiui, 
BALFui, vilniečiams ir šau
liams. Liko visų jo darbų talki
ninkė ir žmona Ona Belozoraitė- 
Šimkuvienė.

Urugvajus
Mažųjų “Rintukų” ansamblio 

motinos nutarė Kalėdų eglutės 
šventę surengti gruodžio 22, sek
madienį. Renginys bus didesnio 
pobūdžio — su bazaru, įvairiais 
žaidimais, menine programa. 
Kalėdų eglutei vaikai jau ruo
šiasi šeštadieniais.

Kun. prof. Jonas Sukackas, SJ, 
vienerių metų laikotarpiui iš
vyko Klivlandan talkinti Dievo 
Motinos parapijos klebonui kun. 
Gediminui Kijauskui, SJ. Kun. 
J. Sukackas, SJ, 71 metų amžiaus, 
kunigu įšventintas prieš 37 me
tus, Urugvajuje yra praleidęs 
30 metų. Atsisveikinimas su juo 
buvo surengtas rugsėjo 29 d. 
Pirmiausia jis laikė padėkos 
Mišias už visus savo gyvus ir mi
rusius geradarius. Po pamaldų 
kun. J. Sukacko, SJ, parapijos 
salėje laukė šeimyninis pobūvis 
su arbatėle, vynu ir menine pro
grama. Atsisveikinimą surengė 
Lietuvių katalikių moterų drau
gija, programą atliko mažieji 
“Rintukai” ir jaunasis “Ąžuo
lynas”.

Australija
Istorinių Lietuvos rodinių pa

rodą spalio 20 d. surengė Aka
demikų skautų sąjungos Melbur
no skyrius Lietuvių namuose. 
Parodai buvo sutelkta nemažai 
rodinių iš privačių rinkinių: 
senųjų Europos žemėlapių su 
plačiomis Didžiosios Lietuvos 
kunigaikštystės sienomis, įvai
rių dokumentų, ordinų, žymenų, 
banknotų ir pašto ženklų. Lan
kytojus akademikai skautai vai
šino kavute Lietuvių namų mote
rų seklyčioje. Prieš parodą įvy
ko uždara skautų akademikų 
sueiga.

Britanija
Britanijos lietuvių jaunimo są

jungos atstovai — R. Juozelskis 
ir G. Jakimavičius iš Notting- 
hamo, R. Puodžiūnaitė, A. Kuliu- 
kas ir V. Puodžiūnas iš Londono 
spalio 19 d. lankėsi pas Stoke- 
on-Trent lietuvius. Svečius su
tiko DBLS vietinio skyriaus 
pirm. Irena Andruškevičiūtė, I. 
Dargytė ir A. Dargis. Buvo su
tarta surengti Britanijos lietu
vių jaunimo sąjungos veiklos pa
rodėlę, pasikeisti informaci
jomis apie lietuvių jaunimo 
veiklą Britanijoje ir laisvaja
me pasaulyje. Parodėlėje buvo 
daug nuotraukų, darytų praėju
sią vasarą Taikos ir laisvės žy
gyje, įvairių etikečių, ženkliu
kų, pašto ženklų, sportinių 
marškinėlių su patriotiniais šū
kiais. Pašnekesį pradėjo R. Juo
zelskis, skatindamas jaunimą 
remti tėvų ir vyresniųjų lietu
vių pastangas, skirtas lietuvy
bės ir lietuvių kultūrai išlaiky
ti. A. Kuliukas aiškino, kad kiek
vienas lietuvis išeivijoje yra ir 
politikas, tokiu tapęs dėl praei
ties įvykių. Apie anglų kalba lie
tuvių jaunimui leidžiamą laik
raštėlį “Lynes” kalbėjo red. V. 
Puodžiūnas, laimėjęs Eugeni
jaus Kriaučeliūno premiją. Laik- 
raštėlin įtraukiami įvykiai ne tik 
iš vietinio, bet ir kitų kraštų lie
tuvių jaunimo gyvenimo. Didelis 
dėmesys skiriamas lituanisti
kai, tautinėms ir valstybinėms 
Lietuvos šventėms. Stoke-on- 
Trente bei apylinkėse yra apie 
20 lietuvių kilmės jaunuolių. 
Jiems iš anksto buvo pasiųsta 
informacinė medžiaga apie šį su
sirinkimą, jie pakartotinai bu
vo kviečiami telefonais. Atvyko 
tik dalis jaunuolių. Dar' mažiau 
pasirodė taip pat pakviestų vy
resniosios kartos atstovų.

Vokietija
Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 

spalio pradžioje lankėsi Vasa
rio 16 gimnazijoje. Jis taipgi lan
kėsi kitose vietovėse ne tik pas 
lietuvius, bet ir vokiečius. Sve
čias iš Amerikos dalyvavo Augs
burgo miesto 2000 metų šventė
je, katedros pašventinime. Vysk. 
P. Baltakis, OFM, aplankė Miun
cheno ir Memingeno lietuvius, 
jiems laikė Mišias. Šias kolo
nijas dabar aptarnauja kun. A. 
Bunga, vadovavęs vokiečių para
pijai ir jau išėjęs pensijon. Me- 
mingene vysk. P. Baltakis, OFM, 
susitiko su vienuole M. Bau
mann, įsteigusia Nijolės Sadū- 
naitės būrelį, kurio nariai mel
džiasi už lietuvius kalinius So
vietų Sąjungoje, remia lietuviš
kus leidinius, siuntiniais šel
pia Suvalkų trikampio lietuvius. 
Miunchene vysk. P. Baltakis, 
OFM, turėjo pasikalbėjimą su 
“Laisvosios Europos" radijo at
stovais, perduotą okupuoton 
Lietuvon, aplankė kardinolą 
Wetterj, kuris svečiui įteikė 
5.000 DM. Įdomus susitikimas 
buvo su apie okupuotą Lietuvą 
daug rašančia žurnaliste A. Tef- 
fert, dirbančia informacijos 
agentūroje Bonnoje. Ant jos sta
lo yra sovietų kalinamo kun. S. 
Tamkevičiaus nuotrauka, o sie
ną puošia Aušros Vartų paveiks
las. Vysk. P. Baltakis, OFM, taip
gi lankėsi Koelne pas kardino
lą Haffnerį, kuris yra V. Vokie
tijos vyskupų konferencijos pir
mininkas.

Lietuvių kunigų suvažiavi
mas įvyko spalio 7-8 d.d. Die- 
burgo kapucinų vienuolyne, kur 
buvo apsistojęs vysk. P. Baltakis, 
OFM. V. Vokietijoje dar yra apie 
16 lietuvių kunigų, įskaitant-pen- 
sininkus. Suvažiavimo dalyviai 
laikė bendras pamaldas, turėjo 
darbo posėdžius. Kiekvienas pa
darė pranešimus apie savo sie
lovadą ir turimas problemas. 
Naujuoju lietuvių sielovados va
dovu V. Vokietijoje suvažiavi
mo dalyviai išrinko pensininką 
kun. Antaną Bungą. Ilgametis 
sielovados vadovas kapucinas 
kun. Konstantintas Gulbinas iš 
šių pareigų pasitraukė. Vysk. P. 
Baltakis, OFM, kun. A. Bungos 
kandidatūrą įteikė atitinka
moms vokiečių įstaigoms patvir
tinti.



Laukti ar veikti?
(Atkelta iš 3-čio psl.)

tų pačių Amerikos lietuvių. 
Darbas plėsis ir, kaip matyti, 
iš skelbiamos informacijos, 
Lituanistikos katedra darosi 
rimtas mokslo židinys. Reikės 
teikti neturtingiems lituanis
tikos studentams stipendijas. 
Ir vėl iš tos pačios kišenės. 
Todėl Kanados LF, išleisda
mas minėtą informacinį leidi
nį, pasitarnautų didžiajam 
kaimynui — JAV lietuviams. 
Ir, aplamai, tai būtų didelis 
kultūrinis ir politinis infor
macijos darbas.

Blogėjanti politinė būklė
Šalia kultūrinių problemų 

pastaraisiais metais iškilo ir 
politinės, t. y. karo nusikal
tėlių jieškojimas. Greičiausiai 
du faktoriai paskatino sovie
tus tai daryti: viena, blogėjanti 
krašto viduje ekonominė pa
dėtis ir teikiama parama iš 
užsienio lietuviams pavergto
je tėvynėje. Spėju, kad per 
paskutinius 20 metų Lietuvos 
ir Sibiro lietuviams atėjo pa
ramos už maždaug 50 mil. dole

Du memorandumai
Kanados baltiečiai ir sovietų pavergtų tautų taryba įteikė valdžios 

pareigūnams memorandumus karo nusikaltėlių jieškojimo klausimu

J. V. DANYS
Baltiečių paaiškinimai

Dr. L. Lukss, Kanados bal
tiečių federacijos vicepirmi
ninkui lankantis Otavoje 1985 
m. spalio 24 d., Otavos lietu
vių, latvių, estų ir ukrainie
čių atstovai su juo turėjo pasi
tarimą dėl Deschenes komisi
jos medžiagos rinkimo prieš 
įtariamus nacių karo nusikal
tėlius. Konstatuota, kad pasy
vią baltiečių laikyseną reikia 
suaktyvinti. Sutarta, kad Dr. 
Lukss paruoš memorandumą 
Kanados baltiečių federaci
jos vardu parlamentarams 
apie sovietų informacijos ne
patikimumą ir jį įteiks baltie
čių bendruomenių atstovai vi
siems parlamento nariams 
Otavoje. Tai buvo ir padaryta.

Memorandume tarp kitko pa
aiškinta, kad baltiečiai kovo
jo prieš sovietus, norėdami at
kurti savo nepriklausomas vals
tybes, bet ne padėti vokiečiams 
įvykdyti savąją programą.

1941 m. Sovietų Šąjunga ne
legalia Baltijos kraštų okupa
cija ir žmonių be teismo išve
žimu į Sibirą parodė, kad jų 
teisinė sistema yra skirta poli
tiniams tikslams, neatsižvel
giant į tautos ir žmogaus tei
ses. Tos sistemos nepriimtinu- 
mą Vakarams rodo disidentų, 
tautinės ir religinės veiklos 
slopinimas, aktyvistų suėmi
mas ir nuteisimas.

Pavergtųjų vardu
Pavergtų tautų taryba Ota

voje, kurią sudaro estų, latvių, 
lietuvių, ukrainiečių, čekoslo- 
vakų, gudų, lenkų ir vengrų 
bendruomenių atstovai, pa
siuntė memorandumą visiems 
282 parlamento nariams ir 102 
senatoriams apie sovietų in
formacijos nepatikimumą. To
kio pat turinio raštas buvo pa
siųstas ir Deschenes komisijai.

Memorandume tarp kitko 
nurodoma, kad po II D. karo

Dritonijos lietuviai
Pas lietuvius skautus Škotijoje 

spalio 26-27 d.d. Škotijos lietuvių 
skautų Vytauto Didžiojo dr-vė 
skautiškųjų metų užbaigimo proga 
surengė skautišką savaitgalį.

Buvo pakviesti LSS Europos ra
jono vadas s. S. B. Vaitkevičius, 
vadeivė — v.s. J. Traškienė, va
deiva — v.s. J. Maslauskas, sk.v. 
V. O’Brien, o dr-vės skautai pa
kvietė brolius ir seses iš Angli
jos, kurių atvyko net 8.

Energingas draugininkas prit.s. 
M. Julius su pagalbininkais vis
ką puikiai suorganizavo. Šešta
dienio popietėje, susipažinimas 
su Škotijos lietuviais, lengvi už
kandžiai, muzikinė programa va
kare.

Sekmadienis pradėtas šv. Mišio- 
mis. Visi skautai su tautine Ško
tijos ir skautų vėliavomis atlydė
jo kun. J. Andriušį prie altoriaus, 
atliko liturginius skaitymus. Po 
Mišių visi dalyviai buvo pakvies
ti į lietuvių klubą bendrom vai
šėm — pietums, kuriuos paruošė 
sesės skautės su mamyčių pagal
ba. Vaišių metu rajono vadas dė
kojo už pakvietimą ir vaišes. Jau
kų žodį tarė kun. J. Andriušis ir 
DBLS skyriaus ir Liet, klubo pirm. 
J. Bliūdžius.

Po pietų įvyko iškilminga sueiga, 
kuriai vadovavo rajono vadeivė. 
Sueigos pabaigoje rajono vadas 
palinkėjo dr-vei tolimesnės sėk
mės, skatino nenuilstamai dirb

rių iš laisvojo pasaulio kraš
tų. Tai didelė ne tik moralinė, 
bet ir materialinė paspirtis. 
Pavergtos tėvynės lietuviai 
jaučiasi geriau ir stipriau. Pa
sijuto, kad nėra pamiršti. Už 
tai sovietų kerštas laisvojo 
pasaulio lietuviams. Pagaliau 
įvykiai aiškiai parodo, kad 
mes, išeivijos lietuviai, esa
me rakštis didžiųjų valstybių 
politikoje. Lietuvos išlaisvi
nimo laukiame jau 40 metų. 
Mus bando užliūliuoti tuščiais 
žodžiais ir pažadais.

Šių įvykių akivaizdoje ir 
tenka klausti, ar LF paliekam 
grynai kultūrine institucija, 
ar keičiam mandatą, kad visi 
lietuviški reikalai ten rastų 
prieglobstį. Kadangi karo nusi
kaltėlių problema gali būti tik 
pirmoji, tai turime ruoštis vi
siems eventualumams. Šian
dien esame įvykių užklupti 
nepasiruošę.

Prieš keletą metų buvo iš
kilęs palikimų reikalas. Sovie
tai ir iki šiai dienai dar pel
nosi, nors buvo pažadėta Onta- 

vienas milijonas išvietintų as
menų nenorėjo grįžti į savo 
gimtuosius kraštus, nes jie bu
vo okupuoti arba kontroliuo
jami Sovietų Sąjungos. Apie 
100.000 tų politinių pabėgėlių, 
gyvenančių DP stovyklose (IRO) 
Europoje buvo priimti Kana
dos. Tarp jų buvo 46,000 bal
tiečių, 32,000 ukrainiečių ir 
36,000 lenkų.

Karo pabaigoje sovietai pra
dėjo vartoti terminą “naciai 
karo nusikaltėliai .. .” Tą ter
miną jie išplėtė ir visiems iš
virintiems asmenims, kurie 
nesutiko grįžti į sovietų oku
puotus kraštus. Dar ir šiandien 
visos išeivių organizacijos — 
religinės, kultūrinės, politi
nės, jaunimo, sporto bet kuria
me laisvame pasaulio krašte 
sovietų yra laikomos antikomu
nistinėmis subversyvinėmis.

Sovietų tikslas yra užslopin
ti tų visų organizacijų veiklą 
ir bet kokį pasireiškimą, rei
kalaujantį lietuvių tautai po
litinės, kultūrinės ir kitokios 
laisvės. Išeivius jie nori apjuo
dinti kanadiečių ir amerikie
čių visuomenės akyse kaip re
akcionierius, buržuazinius kri
minalistus. Nors sakoma, kad 
jieškoma įtariamų nacių karo 
nusikaltėlių kaip asmenų, bet 
kaltinimai priskiriami visai 
bet kuriai etninei grupei. Ame
rikoje ir jau Kanadoje sukėlė 
trintį bei skaldymąsi tarp et
ninių grupių ir vieni kitų kal
tinimų. Spauda yra pilna nepa
grįstų kaltinimų.

Amerikoje adv. P. Žumbakis 
yra surinkęs visą eilę doku
mentų į 160 puslapių leidinį 
apie sovietų informacijos ne
patikimumą ir bendradarbia
vimą tarp KGB ir OSI (specia
li tardymų įstaiga). Šio leidi
nio santrauką padarė adv. A. 
Danaitis. Ji buvo pridėta prie 
memorandumo, įteikto visiems 
parlamentarams.

ti tautinį ir skautišką darbą, kvie
tė atvykti Anglijon į šv. Kazimie
ro minėjimą ir savaitgalio stovyk
lą 1986 m. kovo mėn.. ragino moky
tis kalbėti lietuviškai ir rengtis 
1987 m. tautinei stovyklai Ameri
koje. Sueiga baigta Tautos himnu.

Buvo surengtas imitacinis lau
žas — dainos, šūkiai, pasirody
mai. Tėveliai ir rėmėjai prisidė
jo prie dainų. Neatsiliko ir mūsų 
stovyklų tradicinio laikraštėlio 
"Taukuotas puodas" redaktorius 
sk.v. V. O'Brien — paskaitė ką tik 
išėjusią laidą.

Laužas gęsta, skamba “Ateina 
naktis”, spaudžiam kairiąsias, bet 
dar nebaigiam — suskamba tradi
cinė škotiška melodija su lietu
viškais žodžiais, kurių vertimą 
atliko K. Rugienienė.

Pirmadinio rytą, lydimi mūsų 
mielų globėjų, paliekame Škotiją 
ir leidomės 12 valandų kelionėn.

Nuoširdi skautiška padėka Ma
tui ir Nancy Juliams, K. A. Ru
gieniams, P. Dzidolikui, J. Bliū
džiui ir visiems tautiečiams, ku
rie prisidėjo vienu ar kitu būdu 
prie sėkmingo skautų savaitgalio.

S. B. Vaitkevičius

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte

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

rio parlamente pravesti atitin
kamą įstatymą. Reikalas kaž
kur užkliuvo.

Paskirai veikdami, neišvys- 
tysime būtinos akcijos. Todėl 
ir siūlau Kanados lietuvių fon
do kapitalą per sekančius 10 
metų pakelti iki trijų milijo
nų dolerių. Tada LF būtų pajė
gus tvarkyti mūsų kultūrinius 
ir politinius reikalus. Galė
tume labiau būti užtikrinti, 
kad savo amžių galėsime Kana
doje ramiai užbaigti. Ypač 
siūlyčiau vyresniesiems tin
kamai sutvarkyti savo paliki
mus per Kanados lietuvių fon
dą, nesvarbu ar turi giminių 
Lietuvoje ar neturi.

Ar 3 mil. dolerių tikrai to
kia didelė suma? Leiskime 
skaičiams kalbėti: "Paramos” 
banko aktyvai — 47 mil., Pri
sikėlimo — 28 mil., “Talkos" 
— 22 mil. ir "Lito" —» 15 mil. 
Sudėjus susidaro 112 mil. lie
tuvių kapitalo.

Veikti ar laukti?
Teko kalbėtis su geru pa

žįstamu, kuris buvo nuvykęs į 
Lietuvą. Aukšto rango lietuvis 
pareigūnas aiškino, kodėl ne
leidžia lankytojų važiuoti į 
gimtąsias vietoves. Esą sovie
tai nenori, kad partizaninio 
karo dalyviai perduotų tikras 
žinias. Kada jų nebebus, pa
dėtis palengvės.

Laikas gydo žaizdas, laikas 
užmiršta padarytus žiaurumus 
bei skriaudas, ir, svarbiausia, 
keičia žmones, gyvenimo ap
linkybes, ir tai mūsų nenau
dai. 40 metų laukimas mus 
skaudžiai apvylė, todėl pats 
laikas ruoštis ilgai ateičiai.

$100 retam iš mūsų yra dide
lis pinigas, kai kam ir $1,000 
nėra didelė suma. Nors ir kal
bam apie pinigus, bet ne pini
gų reikalas. Tai tautinio są
moningumo ir solidarumo rei
kalas. Pagaliau ir atpildas, 
kad Lietuvos valstybė per 
trumpą 22 metų laikotarpį mus 
subrandino būti ne tik Lietu
vos, bet ir kitų kraštų pirma
eiliais piliečiais. Pavergta 
tėvynė mumis didžiuojasi ir 
laukia mūsų paramos.

JEI GERI, NEVAIRUOK

ISOLDA POŽELAITĖ-DAVIS (kairėje) moko lietuvių kalbos kitataučius 
Australijoje — MARGARET POCIENE ir dr. NEIL NILSSONĄ, univer
siteto lektorių, sanskrito kalbos žinovą. Trūksta RENATOS PEARCE

Gorbačiovas - ne reformatorius
Gorbačiovo lankymasis Pa

ryžiuje patvirtino ankstesnį 
JAV įspūdį, kad jis yra grės
mingas priešas — rašo ameri
kietis Roger Fontaine.

Nors jis atrodo savimi pasi
tikįs, atkaklus, įtaigus, yra 
“sistemos gaminys”, o ne nau
jos kartos žmogus, linkęs į Va
karų stiliaus reformas. Šie 
įspūdžiai susidaro iš pareiš
kimų ir pasikalbėjimų su JAV 
pareigūnais ir Sov. Sąjungos 
akademiniais žinovais Vašing
tone.

Jo iškilimas iki generalinio 
kompartijos sekretoriaus yra 
greičiausias sovietų istorijoje. 
Jis, pasitikintis savimi, kar
tu yra įžūlus, arogantiškas, 
retai nukrypsta nuo nustatytos 
sovietų politikos. Nėra techno
kratas — jo išsimokslinimas 
teisėje, jo darbo patyrimas įgy
tas išimtinai komunistų parti
joje. Jis yra tikra to žodžio 
prasme komunistų partijos 
veikėjas.

Kai kurie analitikai laiko 
jį “priespaudos žmogumi”, o 
ne reformatoriumi. Savo eko
nominėse kalbose jis nurodo, 
kad sovietų ūkis gali augti 3 
ar 4% be reformų. Iš jo kalbų 
matyti, kad jis daugiau tikisi 
pasiekti drausme ir intensy
vumu, o ne reformomis veng
rų ar kiniečių pobūdžio.

M. Gorbačiovo palinkimas 
į drausmę matyti iš jo kalbos, 
švenčiant stachanoviečių są
jūdžio 50 metų sukaktį. Šis są

jūdis, pavadintas pagal ang
liakasį Stachanovą, buvo be
mirštantis. Jis ragina ir gra
sina daugiau gaminti, kartu ža
dėdamas daugiau atlyginti už 
padidintą gamybą. Gorbačio
vas įsako darbininkams geriau 
dirbti, jeigu nenori būti nu
bausti.

Gorbačiovas rodosi atkak
lus ne tik savo krašto viduje, 
bet ir užsienyje, kur bandė 
atskirti JAV nuo Vakarų sąjun
gininkų, siūlydamas ginklavi
mosi sumažinimą. Taip pat 
bandė atskirai derėtis su Pran
cūzija ir Anglija.

Griežtos Gorbačiovo taktikos 
ženklai buvo ryškūs pastarai
siais mėnesiais. Angoloje ka
riniai sovietų patarėjai pirmą 
kartą atvirai dalyvavo kauty
nėse prieš vakariečiams palan
kius partizanus. Afganistane 
įvyko jau du dideli kariniai 
puolimai prieš afganistanie
čių partizanus.

Manoma, kad M. Gorbačio
vas atnaujins spaudimą Vaka
rų Europoje prosovietinėmis 
“taikos” demonstracijomis. 
Kaip ten bebūtų, pirmieji Gor
bačiovo siūlymai nusiginkla
vimo srityje buvo nesėkmingi. 
(Pagal “The Washington 
Times” 1985. X. 9).

Paruošė J. Str.
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Venezuelos lietuviai
Plačiai skamba šv. Kazimiero vardas Venezueioje

Seniausias ir greitai šimtme
čio sukaktį švesiąs Venezuelos 
dienraštis "La Religion", gavęs 
autoriaus Vytauto A. Dambravos 
sutikimą, šešiose sekmadienio 
laidose (rugpjūčio 25 — rugsėjo 
29) religijos skyriuje kone ištisai 
persispausdino "San Casimiro” 96 
puslapių knygelę. Išleista tiktai 
šv. Kazimiero liturgija (brevijo
riaus ir Šventojo Mišių maldos 
bei novena). Didelio formato dien
raštis, skirdamas kone po lapą, 
griežtai laikėsi knygos formato, 
duodamas šešiom dalim pavadini
mus: 1. "Šv. Kazimieras — į alto
rių garbę iškilęs Lietuvos kuni
gaikštis"; 2. "Visas dienas tariu 
Marijos vardą" — šv. Kazimiero 
gyvenimas; 3. "Šventas Kazimieras

- Bažnyčios pažiba"; 4. “Milijonai 
katalikų garbina šventą Kazimie
rą visame pasaulyje”; 5. "Šventas 
Kazimieras — gavėnios lelija”; 6. 
"Komentarai apie Švento Kazimie
ro (San Casimiro) knygą" (čia de
damas prof. dr. Juan Ramirez Rau
da platus įvadas ir kardinolo Jo
se Ali Lebrun pratartis).

Sekmadieninis dienraščio tira
žas — 60,000 egzempliorių, pa
skleidžiamų po visą kraštą ir pla
tinamų ne tik prenumeratos keliu 
ar kioskuose, bet ir per švento
ves.

Pirmoji "San Casimiro” laida 
pasirodė Buenos Aires 1979 m. Ją 
išleido didelė “Edisar” leidykla, 
finansavo Venezuelos lietuvių 
katalikų misijos vadovas kun. An
tanas Perkumas, SDB. Antrąją lai
dą spausdino Vytauto Volerto va
dovaujamas Šv. Kazimiero sukak
ties komitetas.

"La Religion” redaktorius Ar
mando Luis Moreno sakė susiža
vėjęs šventa jaunuolio asmeny
be, kuri esanti taurus pavyzdys 
mūsų laikų jaunimui. Šv. Kazi
miero metai atnaujino Venezue
ioje susidomėjimą viduramžių 
šventuoju, kurio vardu jau prieš 
200 metų buvo pavadinta šven
tovė, parapija ir miestelis Ara- 
guvos provincijoje. Antroji kny
gos laida buvo šv. Kazimiero ger
bėjų bematant išprašyta iš lietu
vių. Kadangi joje yra ir liturgi
nė dalis, ypač šv. Kazimiero no
vena. tikintieji knygą nešasi į 
šventovę ir iš jos meldžiasi.

Šv. Kazimiero sukakties metais 
Venezuelos hierarchija ir tikin

čiuosius paveikė gera lietuvių 
širdis: jie įrengė San Casimiro 
šventovei garsinę sistemą, o Ma
rija ir Antanas Rudžiai iš Čika
gos padovanojo didįjį altorių.

“Noriu jus užtikrinti, — kal
bėjo “La Religion" redaktorius 
Moreno, kad venezueliečiai apie 
šv. Kazimierą yra geriau infor
muoti, negu apie bet kokį kitą 
šventąjį".

Lietuvių namų reikalu
“Argentinos lietuvių balse" 

buvo paskelbta žinutė, esą kape
lionas pasisavino Lietuvių namus. 
Reaguodama Venezuelos lietuvių 
katalikų misijos taryba pasiuntė 
minėto laikraščio redakcijai pa
aiškinimą, kurio esminę dalį čia 
spausdiname. Red.

“Venezuelos Lietuvių Bendruo
menės Katalikų misijos taryba 
ir VLB centro valdyba su pasipik
tinimu reagavo į "Argentinos lie
tuvių balse" rugsėjo-spalio mėn. 
57 nr. tilpusią “Magdalenos" sla- 
pyvarde pasirašytą žinią. Joje 
Venezuelos Lietuvių katalikų mi
sijos vadovas salezietis kun. An
tanas Perkumas yra apvaginamas 
lietuvių namų pasisavinimu ir, 
“net nepasitarus su to namo staty
tojais", tų namų atidavimu "Don 
Bosco kongregacijai", kuri “davė 
namui visai kitą paskirtį negu jis 
buvo pastatytas”.

Žinia nuo pradžios iki galo yra 
sąmoningai klaidinanti.

Pirmiausia, Venezuelos lietu
viai niekuomet "nuosavų" namų 
nestatė. Iškėlus kun. Perkumui 
tokių namų statybos mintį, tuo
laikinė VLB vadovybė raštiškai 
atsisakė pritarti lietuvių namų 
statybai Caracas priemiesty La 
Vegoje ir tą projektą remti. Dar
bo ėmėsi vienas kun. Perkumas, 
ir tai grynai pastoracijos sume
timais. Jis išsirūpino iš nuncia
tūros fondus sklypui pirkti, o sta
tyboje jam finansiškai talkinin
kavo daugiausia Amerikoje gyve
ną saleziečiai. Venezueioje bu
vo tik maža saujelė savanorių au
kotojų (kai kurie savo pinigus at
siėmė). Tos aukos buvo labai ma
žos, o aukotojai kunigui niekuo
met nepriekaištavo. Kun. Perku
mui nereikėjo tartis su “namo 
statytojais”, nes tuo statytoju bu
vo jis pats vienas. Pastačius na-
mą, kunigas ilgus metus leido lie
tuviams naudotis patalpomis — 
tol, kol lietuviai iš viso neaplei
do La Vegos priemiesčio.

Kunigas, priešingai, gausiai rė
mė tiek misijos darbus, tiek pa
čią Bendruomenę ir jaunimą. Jo 
aukos toli gražu pranešė pavie
nių aukotojų įnašus namo staty
bai. Jo iniciatyva ir dabar veikia 
specialus fondas “religinei ir tau
tinei veiklai išlaikyti”. Namas 
nebuvo atiduotas saleziečių kon
gregacijai, o parduotas, ir pini
gai perduoti tvarkyti kun. K. Pu- 
gevičiaus vadovaujamai lietuvių 
religinei šalpai vysk. Vincento 
Brizgio priežiūroje. Ligi šiol gau
nami nuošimčiai naudojami reli- 
ginės-tautinės veiklos reikalams, 
o ypač lietuvių pastoracijos dar
bui Venezueioje remti. Kun. Per- 
kumą globoja Venezuelos salezie
čiai, o jam duotomis patalpomis 
naudojasi ir lietuviai savo veik
lai.”

Ši paaiškinimą pasirašė Vene
zuelos Lietuvių Bendruomenės 
centro valdybos pirm. Henrikas 
Gavorskas ir Venezuelos lietu
vių katalikų misijos tarybos pirm. 
Vincas Baronas.

“El grito de Lituania”
PLB remiant lėšomis, Venezue

ioje išleistas rinkinys straipsnių, 
pasirodžiusių didžiojoje Vene
zuelos spaudoje per pastaruosius 
pustrečių metų. Didžiausias 
straipsnių skaičius pasiekė skai
tytojus 1985 m. (iki rugsėjo mė
nesio pabaigos — 53 straipsniai).

Nors dauguma straipsnių yra pa
rašyti Vytauto A. Dambravos ir 
Casimiro Tautgino, tačiau bend
radarbių gretose yra ir eilė kitų 
bendradarbių, kaip pvz. kun. Ka
zimieras Pugevičius ir Gintė Da- 
mušytė, kurie parūpino gerai at
rinktos informacinės medžiagos ir 
vertingų straipsnių.

“Lietuvos šauksmu” pavadinta
sis leidinys turi 185 psl. Jame 
išspausdinti 102 straipsniai. Di
džiausias straipsnių skaičius pa
sirodė svarbiausiame ir įtakin- 
giausiame krašto dienraštyje “EI 
Universal” (tiražas siekia 225,000) 
ir seniausiame Venezuelos dien
raštyje “La Religion” (tiražas apie 
60,000). Keliolika straipsnių pa
sirodė populiariame “tabloid” for
mos krašto dienraštyje “Ultimas 
Noticias” (tiražas prašoka 300,000) 
o popietinio dienraščio “El Mun
do” tiražas yra per 200,000 egzemp
liorių. Pažymėtina, kad kelis Lie
tuvą liečiančius straipsnius at
spausdino ir kairiųjų — marksis
tinių pažiūrų dienraštis “EI Na- 
cional”.

Minėto leidinio įvadą parašė 
PLB visuomeninių reikalų komisi
jos pirm. inž. A. Gečys. Kur.



JAV Lietuvią Bendruomenės darbuotojai, susitikę Klivlande, Dievo Moti
nos parapijos knygyne. Iš kairės: K. Žiedonis, dr. K. Ėringis, klebonas 
kun. G. Kijauskas, J. Mikonis. J. Žilionis Nuotr. V. Bacevičiaus

“Aro” koncertai Bostone ir Toronte
“Aro” choras lapkričio 24 d. 

koncertavo Bostone. Chorą bu
vo pakvietus LKV Sąjunga “Ra
movė” ten atlikti meninę pro
gramą ją rengiamame Lietu
vos kariuomenės sukakties mi
nėjime. Į Bostoną autobusu 
važiavo 49 choristai, chorve
dys sol. V. Verikaitis ir choro 
akompaniatorius muz. J. Govė- 
das. Sekmadienį per pamaldas 
Bostono lietuvią Šv. Petro par. 
šventovėje choras pagiedojo 
giesmią, o sol. V. Verikaitis 
— solo. Popiet Amerikos liet, 
piliečią dr-jos namą salėje 
įvyko iškilmingas minėjimas, 
kur Toronto “Aras” ir sol. V. 
Verikaitis atliko meninę pro
gramą. Per du išėjimus su vi
sais išprašytais pakartojimais 
choras padainavo 26 dainas. 
Sol. V. Verikaitis padainavo 
solo dvi programoj įrašytas 
dainas ir, publikai prašant, 
turėjo dar vieną pridėti.

Salė buvo pilnutėlė entu
ziastingos publikos. Tai buvo 
ne taip dažnai sutinkama lie
tuviškos dainos mylėtoją pub
lika, parodžiusi mūsą chorui 
tiek daug entuziazmo. Savo 
repertuare choras turėjo įvai
rią patriotinią ir karinią dai
ną, daugiausia lietuvią kom- 
pozitoriy.

Koncertas neapsiėjo ir be vi
są mėgstamą choro su solistu 
V. Verikaičiu “Mano kaimo” ir 
G. Verdžio “Vergą” dainą.

aktą skaitė P.

aiškėjo, kad 
kun. kleb. P.

lie-

pa- 
su- 

sie-

Anapilio darbai ir planai
Metinis Anapilio sodybos korporacijos susirinkimas

Anapilio sodybos korporaci
jos metinis narių susirinkimas 
įvyko š. m. lapkričio 21 d. Lietu
vos kankinią parapijos salėje. 
Pirmininkavo valdybos pirm. J. 
Andrulis, sekretoriavo D. Ker
šienė. Pirmiausia buvo prisimin
ti ir pagerbti mirę korporacijos 
nariai: pirmasis ir ilgametis 
korp. valdybos pirm. A. Rinkū- 
nas ir kapinią komisijos ižd. Br. 
Norkus. Maldą sukalbėjo kun. 
kleb. J. Staškus.

Buvo išklausyti pranešimai 
korp. valdybos pirm. J. Andru
lio, ižd. J. Jasinevičiaus, kapi
nių komisijos vicepirm. kun. J. 
Staškaus (pirm. Pr. Linkevičius 
negalėjo dalyvauti) ir ižd. D. Ker
šienės. Revizijos 
Saplienė.

Iš pranešimų 
baigta velionies
Ažubalio palikimo byla be teis
mo, susitarus su velionio gimi
nėm. Anapilio sodybos korpora
cijai teko buvusi Wasagoje Ge
rojo Ganytojo stovyklavietė su 
pastatais ir sporto aikštė. Ten 
veikia kun. kelb. J. Staškaus 
įsteigta Gerojo Ganytojo misi
ja. Viename barake įrengta šil
doma salė. Vasarą pamaldos lai
komos koplyčioje, o žiemą vieną 
kartą per mėnesį — salėje, kuri 
taip pat tarnauja apylinkės 
tuvių renginiam.

Buvo atlikti ir kai kurie 
taisymo darbai Anapilyje: 
tvarkyta scena, prausyklų 
nos išdėtos plytelėmis, pertvar
koma pagal valdžios reikalavi
mus Parodų salės virtuvė. Ją 
sutvarkius, salę bus galima nuo
moti mažesniem renginiam.

Kapinėse paruošta nauja lai
dojimo sekcija. Matavimus atli
ko V. Montvilas. Pravesti ir nau
ji asfaltuoti keliai. Ją planus 
paruošė inž. G. Šernas. Kelių 
pravedimo darbus prižiūrėjo A. 
Rūta. Jiems visiems buvo išreikš
ta nuoširdi padėka.

Numatyta prie pietinės pasta
to sienos statyti priestatą. Ja
me būtų parodų salė (esanti nė
ra visiškai tinkama), patalpos 
raštinei, kapinių reikalams, or
ganizacijų susirinkimam ir ar
chyvui.

Pasidžiaugta aukomis kapi
nių ir kitiem Anapilio reikalam. 
Vykstant statybai, bus laukia
ma ir naujų aukų. Kas Anapiliui 
aukoja nemažiau kaip $1000 yra 
įrašomas į specialiai salės vesti- 
bulyje įrengtą garbės lentą. 
Aplamai, Anapilis , kurio turtas 
yra lietuvią rankose, tarnauja 
daugeliui Toronto, Mississau- 
gos ir apylinkių lietuviam.

Iš Bostono “Aras” parsivežė 
geriausius prisiminimus. Bos
toniečiai, kaip koncerto pub
lika, taip ir patys kvietėjai 
bei organizatoriai, paliko to
rontiškiams gilą įspūdį. Jie bu
vo ją gražiai sutikti, priimti, 
pavaišinti ir išlydėti. “Aras” 
dėkingas chorą pakvietusiam 
LKV Sąjungos skyriaus pirm. 
J. Starinskui, programos pra
nešėjui inž. J. Stašaičiui, 
Amerikos piliečią dr-jos na
mą ved. K. Šmitui ir visom šei
mininkėm.

“Arui” yra suplanuoti du 
prieškalėdiniai pasirodymai 
kanadiečią publikai. Pirmasis 
pasirodymas jau įvyko gruo
džio 1, sekmadienį, Toronto 
Royal Ontario muziejaus pa
talpose, kur mūsą vyrą cho
ras davė kalėdinią giesmią 
koncertą. Ten buvo išstatyta 
ir Kanados lietuvią tautodai
lės instituto šiaudinukais 
papuošta lietuvią Kalėdą eg
lutė, apie kurią kanadiečiams 
paaiškinimus teikė H. Lasie- 
nė. Šiame koncerte dalj’vavo 
dar ir kiti šeši Toronto chorai.

Gruodžio 15, sekmadienį, 4 
v.p.p. “Aras” taip pat dalyvau
ja Toronto miesto rotušėj 
“Community Folk Art Council” 
rengiamame “Christmas Ca
rols from Many Nations” kon
certe. Ten devynią tautybią 
chorai pagiedos kalėdinią 
giesmią. K. M.

Susirinkusiuosius kavute ir 
pyragais vaišino Anapilio mote- 
rą būrelio pirm. R. Celejewska.

Susirinkimas, kuriame daly
vavo dauguma korporacijos na
rtą, praėjo darbingoje nuotai
koje. D.

Nebe mokykloje?
Be darbo?
Žemiau 25?

Įsidėmėkite.
Jei jūs atliksite savo dalį, mes 
paruošime jus ir atlyginsime darbe 
iki ištisų vienerių metų.
Skambinkite nemokamai:

Gruodis - savajai spaudai
Lietuvių tautos istorija, ša

lia garsios kunigaikščių praei
ties, primena mums ir sunkius 
mūsą tautos bandymus bei 
tamsias gadynes, kai lietuviš
kas spausdintas žodis buvo 
įstatymu uždraustas, tauta bu
vo palikta dvasinėje tamsybė
je, pasmerkta kultūriškai ir 
tautiškai sunykti. Tačiau sun
kūs rusą caro priespaudos lai
kai mūsų tautinės sąmonės ne
sužlugdė, o priešingai — išug
dė stiprius tautos ąžuolus, 
kaip V. Kudirka, J. Basanavi
čius, J. Maironis, ir kitus, ku
rie slaptai spausdintu žodžiu 
ugdė ir palaikė gyvą mūsą tau
tinę sąmonę.

Su nemažesniu pasišventi
mu savąja kalba bei raštu rūpi
nosi ir visa mūsų tauta, kaip 
tai liudija vargo mokykla prie 
ratelio ir knygnešiai.

Šiandien išeivijoje lietuviš
kai knygai ir laikraščiui eg
zistuoti jokią kliūčių nėra. 
Turime plačią periodinę spau
dą, knygų leidyklas ir esame 
ekonominiai pajėgūs šias insti
tucijas išlaikyti. Tad atverki
me savo širdis ir namą duris 
lietuviškam spausdintam žo
džiui. Pratinkime savo vaikus 
jau iš mažens ne tik matyti 
lietuvišką spaudą, bet ir ją 
skaityti, gerbti, pamilti.

Žinoma, krašto, kuriame gy
vename, kalba ir kultūra turi 
įtakos į mus ir ypač į mūsų jau
nimą. Todėl tenka šiandien vėl 
kovoti už lietuvišką žodį ir lie
tuvybės išlaikymą. Tačiau nie
kas nekliudo mums šią kovą 
vesti. Įtraukime į šią kovą jau
nimą, lituanistinių mokyklų

mokinius, pavesdami jiems lie
tuviškos spaudos platinimo 
darbą ir skatinkime juos skai
tyti ir bendradarbiauti mūsą 
spaudoje.

Dalis šio darbo tenka ir lie
tuviškom mūsą parapijom, ku
rios taip pat kviečiamos įsi
jungti į lietuviškos spaudos 
vają per biuletenius, pamoks
lus, susirinkimus. Taip pat ir 
LB apylinkės turėtą plačiau
siai įsijungti į spaudos vają. 
Juk be savos spaudos visa mū
są veikla netektą akstino, ryž
to, ir visos pastangos išlaiky
ti svetimame krašte lietuvybę 
nueitą niekais. Tad nors gruo
dį skelbiame spaudos mėne
siu, tačiau šiam gyvybiniam 
mūsą išeivijos reikalui turė
tume skirti ištisus metus. Nau
dokimės spaudos laisve, pa
laikykime savo spaudą gyvą ir 
stiprią! JAV LB kultūros taryba

DR. NEIL MIYAMOTO, biochemijos 
ir molekulinės biologijos specialistas, 
paskirtas tyrinėtoju Vėžio institute 
Toronte. Yra vedęs farmacininkę Vi
liją Povilaitytę. M.Sc., iš Montrealio

NAUJŲ METŲ proga
B. Naujalio natūralaus 
gydymo klinika

SVEIKINA visus savo artimus draugus, buvu
sius, esančius, būsimus pacientus ir visus geros 
valios lietuvius, ypač “Tėviškės žiburių” redakciją 
bei administraciją, kurie žiburiuoja jau 36 metai, 
ir linki savo draugams bei pacientams sveikatos, 
o “Tėviškės žiburiams” ištvermės.

Bernardas Naujalis, 
natūralaus gydymo specialistas

460 Roncesvalles Avė., Toronto, On t. Tel. 533-8008
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Literatūrinių svarstymų diena
Akademinis ateitininkų savaitgalis Čikagoje

JUOZAS BAUŽYS
Įprastinis “Ateities” aka

deminis savaitgalis Čikagoje 
dėl iš anksto nepramatytą 
priežasčių šiemet turėjo bū
ti sutrumpintas į vieną dieną. 
Taip jau išėjo, kad rašytojas 
Algirdas Landsbergis nebega
lėjo atvykti ir skaityti savo 
paskaitos bei dalyvauti savo 
naujos knygos sutiktuvėse. Ta
čiau ir šis vienas, kondensuo
tas šeštadienis, 1985 m. lapkri
čio 16 d., buvo maloni kultūri
nė atgaiva. “Ateities” akade
miniai savaitgaliai Čikagoje 
rengiami jau penkeri metai iš 
eilės. Jie suburia nemažą kul
tūrinėmis bei visuomeninėmis 
temomis besidominčią asme
ny būrį, kuris intensyviai 
klauso paskaitą ir dalyvauja 
diskusijose. Per šiuos penke
rius metus net 21 paskaitinin
kas yra turėjęs progą dėstyti 
savo mintis, praturtinti klau
sytoją žinias.

Šios akademinės dienos ren
gėjai buvo: Jonas Pabedinskas 
— pats pirmasis tokiu savait- 
galią iniciatorius, Aušrelė 
Liulevičienė, Grasilda Petku- 
vienė, dr. Arūnas Liulevičius 
ir dr. Vytautas Narutis. Paskai
tas skaitė: dr. Viktorija Skrups- 
kelytė, Oberlin kolegijos pran
cūzą kalbos ir literatūros pro
fesorė, daug rašanti spaudoje 
literatūrinėmis ir ypač lite
ratūros kritikos temomis; dr. 
Jolita Kavaliūnaitė, taip pat 
prancūzą kalbos ir literatū
ros profesorė, dėstanti Akron 
universitete, besidominti Ka- 
ribą jūros salą literatūra, taip 
pat rašanti lietuvią ir ameri- 
kiečią periodikoje. Kadangi 
abi prelegentės yra literatu- 

ros mokslo atstovės, tad ir vi
sa diena buvo pašvęsta litera
tūriniams svarstymams, glau
džiai susijusiems su lietuviš
komis temomis.
Baudelairas ir lietuviu poetai
Dr. V. Skrupskelytės paskai

tos tema buvo “Posūkis į mo
dernizmą — Baudelairo įtaka 
lietuvių poetams”. Panašia te
ma Lietuvoje rašė literatūros 
kritikas Vytautas Kubilius, 
nagrinėdamas Baudelairo įta
ką Putino, Mačernio ir kt. poe
tų kūrybai. Dr. Skrupskelytė 
savo paskaitoje ryžosi papil
dyti Kubiliaus rastas parale
les, jas praplėsti ir šalia Ma
černio panagrinėti dar ir Ais
čio bei Nykos-Niliūno poezijos 
giminystę su Baudelairu. Anot 
prelegentės, lietuvius bend
rai su Baudelairu ir su kitais 
Vakarų poetais rišo ne pana
šumo, o labiau svetimumo ir 
naujovės ryšys, iš kurio lietu
viai poetai mokėsi moderniz
mo. Anais ankstyvesniais ne
priklausomo gyvenimo metais 
buvo jieškoma gilesnio sielos 
supratimo, buvo bandoma nu
sikratyti sodžiaus realizmu, 
akys buvo kreipiamos į Vaka
rų poetus, nors jų kūrybos ver
timų Lietuvoje dar buvo labai 
nedaug.

Prelegentė sutinka su Kubi
liumi, kad Mačernį ir Baude- 
lairą siejo tam tikri bendri 
pasaulėjautos bruožai: vaizdą 
struktūra, mirties sąmonė ir 
net pats mirties išgyvenimas 
iš arti. Bet tai esą tik panašu
mai, o ne pagrindinė Baudelai
ro įtaka Mačerniui. Tiesa, Ma
černis skaitė ir net vertė Bau- 
delairą, iš jo gal mokėsi tam 
tikrų emocinių išsireiškimų, 
bet didesnės Baudelairo įta
kos Mačernio poezijoje nesą. 
Net ir pats mirties išgyveni
mo atvaizdavimas Mačernio 
poezijoje yra daug švelnesnis, 
ne toks aštrus.

Aistis savo ryšių su Baude
lairu nekėlęs į viešumą, apie 
jį nerašęs, bet šiaip ar taip 
Aisčio poezijoje yra gana daug 
eilėraščių, kuriuose jaučia
mas panašumas Baudelairui. 
Gal greičiausiai, norėdamas 
palikti kaimo motyvus. Ais
tis nejučiom pradėjo Baude- 
lairą sekti. Ne kartą jis yra 
panaudojęs šio “Piktybės gė
lių” autoriaus idėjas, tačiau 
jokiu būdu neprarasdamas sa
vo originalumo. Aisčio įvaiz
džiai yra skaidresni, ne tokie 
aštrūs. Aistis yra labiau ly
riškas, o Baudelairas tikras 
miesto poetas. Ir pas vieną, 
ir pas kitą jaučiama minties 
ir emociją sintezė, tik Aistis 
jas sujungė, pasiremdamas lie
tuviškąja siela ir gamta.

Niliūno santykis su Baude
lairu buvęs labai trumpas. Ni- 
liūnas yra prisipažinęs, kad 
Baudelairą skaitęs ir kad jo 
poezija jį bauginusi. Jo “Pra
radimo simfonijose” ir “Orfė- 
jaus medyje” esą galima rasti 
Baudelairo pėdsakų ir jo 
"skausmo alchemijos”, bet vė
liau Niliūnas Baudelairą per
gyveno, iš jo visiškai išsiva
davo ir sugrįžo į lietuviškąją 
žemininką poeziją.

Savo svarstymus ir teigimus 
prelegentė pailiustravo daž
nomis ištraukomis ir žodžiais 
iš poetą kūrybos, rodančiais 
paraleles ar skirtumus. Jos 
paskaita buvo akademinio ly
gio, bet pilnai suprantama ir 
aiški kiekvienam eiliniam poe
zijos mėgėjui. Neveltui dr. 
Skrupskelytė yra viena pačią 
geriausių šio meto literatū
ros žinovė ir kritikė.

Lietuvio išeivio keliai
Popietinėje sesijoje paskai

tą skaitė dr. Jolita Kavaliūnai
tė. Jos tema buvo “Lietuvis sve
timos žemės keliuose”. Tačiau, 
svarstydama šią temą, prele

gentė rėmėsi išimtinai tik Alės 
Rūtos romanu “Pirmieji sve
tur”. Tad gal nebuvo visai tiks
lu žvelgti bendrai į išeivį lie
tuvį, imant pagrindu tokiems 
svarstymams tik vienos auto
rės romaną. Tikslesnis temos 
pavadinimas turėjo būti pra
plėstas žodžiais “pagal Alės 
Rūtos romaną”.

Prelegentė, plačiai atpasa
kojusi “Pirmieji svetur” turi
nį (turbūt galvodama, kad 
klausytojai galėjo būti jo ne
skaitę), išjieškojo ir išryški
no romano veikėją — lietuvių 
išeivių — gyvenimo momentus. 
Jų gyvenimas sukosi tarp dvie
jų polių — šviesos ir tamsos. 
Aukso kraštas sugretintas su 
juoda Pensilvanijos kasyklų 
realybe. Tik lietuviškas darbš
tumas, rūpestis lietuviškais 
reikalais ir šeimos įvykiais 
praskaidrinęs gyvenimą. Kaip 
romanas, vaizduojąs lietuvio 
darbininko gyvenimą, jis ga- 
lęs būti lyginamas su Upton 
Sinclair “Džiunglėmis”. Tik 
pas Alę Rūtą didžiausias vaid
muo tenka lietuvybės momen
tui. Išvadoje prelegentė pa
brėžė, kad žmogaus kelias ne
sustoja jo gimtojoje žemėje. 
Gimtojo krašto palikimas yra 
tik fizinis: keleivio siela ir 
svetimoj šaly nepasikeičia.

Pasaka, perkelta į dabartį
Po pertraukos įvyko Algirdo 

Landsbergio dramos “Vaikai 
gintaro rūmuose” sutiktuvės. 
Drama, laimėjusi 1981 JAV LB 
kultūros tarybos konkursą, 
neseniai buvo išleista “Atei
ties” literatūros fondo lei
dyklos. Pačiam autoriui nega
lėjus atvykti, apie knygą kal
bėjo rašytojas Adolfas Marke
lis. Jis pabrėžė, kad dramos 
turinys jungia pirmykštę mi
tologiją (“Eglė, žalčių kara
lienė”) su modernia tikrove 
Amerikos lietuvių mokyklos 
teatrėlio scenoje. Dramos 
veikėjai pavadinti vaikais: 
jie išstumti vaidinti charak
terius, kurie skiriasi nuo jų 
patirties. Vilija esanti vie
nintelė, sugebanti jieškoti tik
rosios pasakos prasmės ir ją 
išgyvenanti. Režisierius — 
geras mitologinės pasakos in
terpretatorius, pats sutampa 
su Žilvinu.

Pati drama labiau panaši į 
absurdo teatrą. Ji vyksta tri
jose plotmėse. Pirmoji plotmė 
— originali liaudies pasaka. 
Ji perkeliama į antrąją plot
mę, į Eglės ir Žilvino spektak
lį scenoje su naujos orienta
cijos veikėjais, kurie nesuge
ba gyventi mitais, jų nesupran
ta. Bet scenoje ir jie pasida
ro Žilvino žudikais, virsta me
džiais,, tad grįžta į originalų 
motyvą. Trečiojoje plotmėje 
veikėjai gyvena savo pačių pa
saulyje, jieško meilės ir gyve
nimo supratimo. Išryškėja Eg
lės — Vilijos vaidmuo, kur ji 
vaidina save pačią. Tomas tam
pa maištininku ir nori nužudy
ti Žilviną — režisierių. Reži
sierius myli Eglę — Viliją, bet 
Viliją užmiršta.

Išorinio veiksmo dramoje 
nedaug. Įtampa auga iš sklan
džių dialogų, o poetinis Lands
bergio žodis teikia šilumos. 
Autorius originalią pasaką pri
taikė moderniam teatrui, o 
skaitytojui ir žiūrovui patei
kė daug medžiagos galvojimui 
ir klausimams.

Dramos ištraukas jautriai 
paskaitė Čikagos amerikiečių 
scenos aktorė Laima Šulaitytė- 
Day, ateitininkė, dalyvaujanti 
lietuviškame gyvenime. Ji tu
rėjo nelengvą uždavinį pačiai 
vienai išreikšti ir interpre
tuoti dramos veikėjų skirtin
gus charakterius. Klausyto
jams ne visada buvo aišku, ku
rio veikėjo žodžiai buvo per
duodami.

(Nukelta į 7-tą psl.)
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Tautinės sąmonės 
išlaikymas išeivijoje 
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Mokslo ir kūrybos di&nos /
Penktasis mokslo ir kūrybos simpoziumas Čikagoje

ANATOLIJUS KAIRYS

TREČIADIENIS, 1985.XI.27
Šiandien Čikagoje prasidėjo 

Penktasis mokslo ir kūrybos 
simpoziumas susipažinimo ir 
pabendravimo vakarone Jau
nimo centro kavinėje. Vakaro
nė prasidėjo punktualiai kaip 
buvo skelbiama 7.30 v.v. Ją 
pradėjo vakaro globėja Matil
da Marcinkienė trumpu ir nuo
širdžiu sveikinimu.

Po jos kalbėjo dar inž. Juo
zas Rimavičius, simpoziumo 
tarybos pirmininkas ir prieš 
4 metus įvykusio IV M. ir K. 
simpoziumo vyriausias vado
vas. Jis susirinkusius moks
lininkus sveikino rengėjų ta
rybos vardu ir suminėjo visą 
tarybos sudėtį, kurion įeina: 
Tomas Remeikis, Viktoras 
Rimšelis, Juozas Vaišnys, Ja
nina Rėklaitienė, Kazys Am
brazaitis, Jonas Valaitis ir 
Albertas Kerelis.

Mokslinės programos vedė
jas dr. Jonas Bilėnas supažin
dino su mokslinės programos 
vadovais: Bronius Jeselskis, 
Jonas Daugirdas, Algirdas 
Norvilas. Organizacinio ko
miteto pirm. dr. Ramojus Val
tys supažindino su savo komi
teto nąriais, o rašyt. Nijolė 
Užubalienė — su simpoziumo 
leidinio komitetu.

Po oficialiosios dalies “Ant
ras kaimas” atliko 45 min. pro
gramą. Visi mokslininkai ir 
svečiai buvo pavaišinti ska
niai paruoštais bufeto užkan
džiais ir gėrimais.

Svarbiausias vakaro momen
tas buvo svečių registracija, 
išleisto plataus ir išsamaus 
(542 p.) simpoziumo leidinio 
platinimas, bilietų į literatū
ros bei muzikos vakarą ir į 
baigminį pokylį parūpinimas 
bei kiti techniniai darbai. 
Registracijos ir leidinio sta
lai visą vakarą buvo “apgulti” 
lyg kokia neįveikiama tvirto
vė iš visų pusių, sunku buvo 
prisikasti. Čia labai sėkmin
gai darbavosi Nijolė Užubalie
nė, Irena Kerelienė, Audronė 
Tamošiūnaitė, Snieguolė Zala- 
toriūtė, Aldona Grinienė, Pra
nė Masilionienė, Vilhelmina 
Lapienė ir kitos pareigūnės 
bei talkininkės. Pasisekimas 
nepaprastas! Žmonių apsilan
kė apie 200.

PARODOS
Pusvalandį prieš vakaronę 

Mažojoje salėje buvo atida
ryta jaunųjų architektų dar
bų paroda. Ją surengė Gintarė 
Kerelytė-Thaus ir Aras Rima
vičius. Išstatyti universite
tą jau baigusių ir įsidarbinu
sių architektų pavyzdiniai dar
bai, projektai, diplominiai 
brėžiniai.

Antroji paroda — istorinės 
Lietuvos ploto kartografinis 

pavaizdavimas
Ši paroda atidaryta B-5 kam

baryje ir atrodė gana įspūdin
gai. Jos rengėjas — Rimantas 
Kunčias-Žemaitaitis. Paroda 
duoda aiškų Lietuvos ploto au
gimą ir mažėjimą vokiečių, 
olandų, prancūzų, italų kar
tografų akimis. Viso išstatyti 
23 žemėlapiai, užimą nuo VI š. 
iki IX š. imtinai. Žemėlapiai 
atrinkti iš Edmundo Jasiūno, 
Rimanto Žemaitaičio, Juozo 
Andriaus, Gintauto Vėžio, Vy
tauto Vepšto ir Balzeko muzie
jaus rinkinių. Taip pat išleis
tas išsamus šios parodos kata
logas su žemėlapių aprašais.

Trečioji paroda — Lietuvos 
žemės turtai

Rengėja — Aldona Vesel- 

kienė. Išstatyti įvairūs ginta
ro dirbiniai, gamtos turtas tau
todailėje: linas, kanapės, vil
na, medis, šiaudai, molis, kiau
šiniai ir kita natūrali medžia
ga puošmenose, muziejiniai 
gintaro rodiniai ir gaminiai. 
Dalis šių tautodailės meno 
turtų paskolinta iš Balzeko 
muziejaus ir seserų kazimie- 
riečių kultūros muziejaus. Vi
sa medžiaga išdėstyta labai 
patraukliai, metodiškai, lan
kytoją tuojau patraukia ir su
domina.

Ketvirta paroda — gamtos ir 
žemės turtai žemėlapiuose 
Parodoje išstatyti gausūs 

Lietuvos paviršiaus žemėla
piai — jie rodo gamtos turtus. 
Tai visa paimta iš pik. Įeit. 
Juozo Andriaus Lietuvos že
mėlapių rinkinio. Puikūs geo
loginiai skerspjūviai, brėži
niai. Dalis iš geologės Biru
tės Saldukienės rinkinio iš
ryškina gausius Lietuvos že
mės turtus gelmėse. Taip pat 
išstatytas geologinių amžių 
kalendorius, vaizduojąs Lie
tuvos tereną slūgstančiose 
milijonmetinėse sluoksnių 
dangose: žemės turtas, suak
menėjusi gamta, geologinių 
amžių geografija. Parodos or
ganizatorė — geologė Birutė 
Saldukienė. Išdėstymas bei 
tvarka puošni ir pavyzdinga.

Penktoji paroda — Lietuvos 
gamtos turtai

Ir šios parodos autorė yra 
Birutė Saldukienė. Pavaizduo
ta Lietuvos gamtos turtai gam
tovaizdžiuose. Paveikslai ro
do metų laikus. Jie tapyti dail. 
Reginos Viliamienės. Vaisin
gieji augalai atgaminami dail. 
Barboros Morkūnienės ir ta> - 
todailininkių Reginos Petru 
tienės, Aldonos Kindurienės 
ir Zitos Kindurytės kūriniuo

Literatūrinių svarstymų...
(Atkelta iš 6-to psl.) 

* * *

Akademinė diena buvo už
baigta trumpu Aušrelės Liu- 
levičienės žodžiu, besidžiau
giančiu, kad intelektualinio 
ir minties gyvenimo raida vis 
dar sugeba sutraukti gražų 
būrį klausytojų. O jų buvo 
arti šimto asmenų. Visa pro

se. Kas įdomu — vaizdų apra
šymai parinkti iš dainų, pa
davimų, poezijos, prozos bei 
tautosakos. Asmenišką gintaro 
ir papuošalų rinkinį bei kū
rybą išstatė instruktorė Tere
sė Balčiūnienė. Paroda verta 
mūsų visuomenės platesnio 
dėmesio.

Šeštoji paroda — Petro 
Kiaulėno memorialiniai meno 

kūriniai
Šios parodos rengėjai: Čiur

lionio galerija, LB kultūros ta
ryba ir Lietuvių dailės institu
tas. Šios parodos atidarymas 
įvyko lapkričio 22 d. Ji sureng
ta dail. Petro Kiaulėno 30 me
tų mirties sukakčiai paminėti. 
Paroda labai įspūdinga, gailė
sis kas jos nebus aplankęs. Jo
je išstatyti 46 jo tapybos kū
riniai: asmeniški, priklausą 
poniai Kiaulėnienei, poniai 
Vilkienei (dailininko P. Kiau
lėno seseriai) arba paskolinti 
iš įvairių jo darbų rinkėjų.

Jauno kūrėjo, mirusio vos 45 
metų sulaukus, išstatyti dar
bai apima jo tris kūrybos eta
pus: 12 paveikslų iš Paryžiaus 
laikotarpio 1939-1946, kur jis 
studijavo; 9 kūriniai iš gyve
nimo Čikagoje 1946-1952 m. ir 
25 darbai iš paskutiniųjų jo 
gyvenimo metų Niujorke 1952- 
1955. Visi kūriniai gražiai įrė
minti vienodo stiliaus rėmuo
se, išreiškia neeilinės paro
dos rimtį.

Parodos atidaryme žmonių 
atsilankė nemažas būrelis, 
tačiau savaitės dienomis lan
kytojų nebuvo daug. Manoma 
dėl to, kad ji nepakankamai 
buvo išgarsinta, atidarymas 
laikraščiuose plačiau nepa
minėtas. Išleistas parodos ka
talogas su dail. P. Kiaulėno 
nuotrauka ir jo kūrinių nuo
traukomis.

(Bus daugiau)

grama vyko jaukiose Čiurlio
nio galerijos patalpose, Jau
nimo centre. Programos metu 
rengėjus ir dalyvius sveikino 
Ateitininkų federacijos vadas 
Juozas Polikaitis, įvertinda
mas, kad tokie akademiniai 
renginiai yra svarbus ateiti
ninkų įnašas į bendrą lietuviš
ką kultūrinį pasaulį.

ŽIVILĖ-JŪRATĖ ŠELMIENĖ
Lapkričio 23-24 d.d. Jaunimo 

centre, Čikagoje, buvo gvilde
namas teoriškai ir praktiškai 
aktualus klausimas: kaip išlik
ti lietuviais? Klausytojų tar
pe matėsi daug žilų galvų ir, 
deja, mažai jaunų veidų.

PLB surengtą konferenciją 
pradėjo jos rengėjų komiteto 
pirm. Bronius Juodelis, pa
kviesdamas Birutę Jasaitie
nę, PLB valdybos vicepirmi
ninkę švietimo-auklėjinio rei
kalams, tarti žodį. Sveikino 
Milda Lenkauskienė (Klivlan- 
das), Vytautas Bireta (KLB 
švietimo kom. pirm.), Janina 
Bubulienė (Australijos LB), 
vyr. sk. Stefa Gedgaudienė, sk. 
K. Matonis ir Vilija Kerelytė 
(konferencijos sekretorė).

Pirmoji tema: “Tautinė są
monė dabartiniame išeivijos 
veide”. Kun. dr. Kęstutis Tri
makas analizavo plačiausios 
lietuviškos išeivijos anketos 
duomenis, apimančius visus 
laisvojo pasaulio kraštus. An
keta nesiribojo amžiumi nei 
kalba: buvo išversta į anglų, 
ispanų, portugalų ir vokiečių 
kalbas. Ją platino LB apylin
kės, mokyklos, stovyklos ir su
važiavimai. Pasiūlyta kad se
kanti anketa apimtu ir vyčius, 
ir komunistuojančius lietu
vius. Kun. Trimakas pasisakė 
nevengęs jų — anketą galėjo 
užpildyti kiekvienas, net ir tie, 
kurie lietuvybę neša ne krau- 
juje, bet tik širdyje.

Buvo gauta daug atsakytų an
ketų iš įvairių kraštų (buvo 
paskleista 15.200, gauta apie 
3000). Rezultatai dar negalu
tiniai, nes nebuvo įmanoma 
suspėti visas anketas išnag
rinėti. Pagal jau paruoštus 
duomenis, pastebima, kad di
desnėse kolonijose reiškiasi 
gilesnis lietuviškas sąmonin
gumas; nauji ateiviai, kaip 
Vokietijoje, irgi stiprina lie
tuvybės sąmonę.

Dr. Jolita Kisieliūtė-Naru- 
tienė gvildeno temą “Ką reiš
kia būti lietuviu?”, surišda- 
mas ją su anketos duomeni
mis.

Paskutinė šios temos dalis 
buvo gvildenamas Dalios Ka- 
tiliūtės-Boydstun, kuri kalbė
jo apie lietuviškų mokyklų 
įvertinimą, atliktą pačių mo
kinių: “Mokiniai pažymius ra
šo mokytojams”!

Antrojoje konferencijos da
lyje buvo nagrinėjama tema: 
“Tautinis identitetas sociali
nių mokslų šviesoje”. Ina Už- 
girienė supažindino su pa
skaitininku dr. Rimu Petraus
ku iš Toronto, kuris kalbėjo 
apie tautnio identiteto vysti- 
mąsi psichologijos teorijų švie

Poetė EDITA NAZARAITĖ ir solistė LINDA MARCINKUTĖ, atlikusios 
meninę programą N. Pr. Marijos vienuolijos seserų šventėje Toronte 1985 
m. lapkričio 24 d. Prisikėlimo salėje Nuotr.St. Dabkaus

t si ųs ta. jo a m i n ė t i
Juozas Vaišnys, SJ, PRAKTINĖ 

LIETUVIŲ KALBOS VARTOSE
NA. Išleido JAV LB kultūros ta
ryba 1985 m. Tiražas — 1500 egz. 
Kaina — 8 dol.

Aloyzas Baronas, DAIKTAI KAS
DIENINIAI. Eilėraščiai. Iliust
ravo dail. Ona Stankaitytė-Baužie- 
nė. Tiražas — 500 egz. Čikaga 1985 
m., 71 psl. Kaina — $5.00.

LIETUVA, filatelistų draugi
jos biuletenis, 1985 m. 2 (197) nr. 
Redagavo J. Adomėnas, A. Beleš- 
ka, J. Masilionis. Metinė prenu
merata $5.00. Adresas: A. Žakas, 
5723 S. Merrimac Ave., Chicago, 
IL 60638, USA. 

soje. Jis trumpai apžvelgė tau
tinio identiteto teoriją, pami
nėjo tautos istoriją, kultūrą 
ir kalbą kaip tautinio identi
teto elementus ir pabrėžė jau
nų šeimų sekcijų lietuvių kolo
nijose svarbumą lietuvybės iš
laikymui.

Antrasis paskaitininkas šios 
konferencijos dalies buvo prof, 
dr. Vyt. Černius. Jis kalbėjo 
apie akultūrizacijos teoriją ir 
vėliausius tyrinėjimų duome
nis. Dr. Černius išdėstė kultū
ros įsisavinimą savame krašte 
ir jos susidūrimą su skirtinga 
kultūra. Jis pastebėjo, kad 
amerikiečių “melting pot” są
voka ne visai teisinga ir pami
nėjo savo studiją, apiman
čią Marijos gimnazijos moki
nes Čikagoje. Buvo įdomu su
žinoti, kad jų nutautėjimas 
labiausiai reiškiasi maisto 
pasirinkime!

Psichologijos prof. dr. Ina 
Užgirienė kalbėjo apie savi
monės vystimąsi ir tautišku
mą. Ji aiškino apie savęs su
pratimo formavimąsi nuo ma
žens, matomą vaikų pasisaky
muose. Tuo būdu paskaitinin
ke nušvietė tautinės sąmonės 
formavimąsi.

Antropologijos prof. dr. Liu
cija Baškauskaitė gvildeno te
mą “Tautinių mažumų identi
teto ribų išlaikymas”. Ji mi
nėjo keistą reiškinį: Kalifor
nijoje labai daug spalvotų et
ninių mažumų. Ten lietuviai 
įskaitomi į “anglo” kategori
ją, kurion įeina visi baltieji! 
Dr. Baškauskaitė pabrėžė rei
kalingumą aprašymo apie lie
tuvius knygoje “American Eth
nicity”.

Po to prasidėjo karštos dis
kusijos apie iškeltus klausi
mus. Verta paminėti vienos 
dėstytojos lituanistikos kated
roj žodžius: “Ateina pas mane 
mokytis lietuvių kalbos ketvir
tos kartos studentai, kurie 
jieško savo šaknų, nors niekas 
jų neverčia taip daryti.”

Vakare įvyko PLB literatū
ros premijų įteikimas. Ana
tolijus Kairys laimėjo premi
ją už romaną “Viena širdim” ir 
Mironas-Norimas už “Kelionę 
į Kauną’'. Mecenatė — Rožė 
Gražina Jasinskienė iš saulė
tos Floridos, paskyrusi po 500 
dol. kiekvienam.

Meninė vakaronės dalis buvo 
atlikta Pedagoginio lituanis
tikos instituto studentų, kurie 
įdomiai paskaitė Balio Sruo
gos ištrauką “Baisioji naktis”, 
liečiančią laikus Lietuvoje 
(1905-06 m.). Režisavo Dalia 
Bylaitienė. Paskaitą apie li
tuanistikos katedros reikšmę 
tautinės sąmonės išlaikyme 
kalbėjo tos katedros vedėjas 
prof. dr. Br. Vaškelis. (B.d.)

AIDAI, kultūros žurnalas, 1985 
m. 5 nr. Straipsniai: Valdemaras 
M. Cukuras, Apsisprendimas kryž
kelėje; Bronius Nemickas (vertė
jas), Vokiečių kėslai į lietuvių jau
nimą; Rimvydas Šilbajoris, Filoso
finių dimensijų poezija (Nykos-Ni
liūno “Žiemos teologija’’); Vincas 
Liulevičius, Prelatas Vladas But
vilą atsiminimų pynėje; Jurgis 
Okunis, Jono Muloko architektū
ra. Kronikinis skyrius “Iš minties 
ir gyvenimo”, knygų recenzijos. 
Vyr. red. dr. L. Andriekus, OFM, 
administratorius T. B. Ramanaus
kas, OFM (361 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207, USA). Meti
nė prenumerata — $20.

Lietuvių moterų federacijos 
Bostono klubas rugsėjo 28 d. pa
gerbė mirusį rašytoją a. a. Vin
cą Romaną. Skyriaus pirm. Elena 
Vasyliūnienė kalbėjo apie jo kū
rybą, aktorė Aleksandra Gustai- 
tienė skaitė V. Romano novelę 
“Iš migloto ryto".

Pomirtinę dail. Reginos Matu- 
zonytės-Ingelevičienės tapybos 
darbų parodą čikagiečiams M. K. 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre spalio 19-20 d.d. surengė 
jos dukros Regina Kudžmienė ir 
Marija Vygantienė. Paveikslus 
šiai parodai iš dail. R. Ingelevi- 
čienės turtingo palikimo atrinko 
dailininkai — Aleksandra Kašu- 
bienė, Romas Viesulas ir Vytau
tas K. Jonynas. Parodai buvo su
telkti 65 aliejiniai tapybos darbai. 
Velionės kūrybą ir jos gyvenimą 
parodos kataloge apibūdino Rima 
Čerkeliūnienė, kurią papildė ati
daryme skulptorė Aleksandra Ka- 
šubienė, viešnia iš Niujorko.

Los Angeles lietuvių dramos 
sambūris savo 31 -jį veiklos sezoną 
pradėjo narių susirinkimu spalio 
10 d. Rež. Petras Maželis supažin
dino su dviem veikalais — Balio 
Gaidžiūno “Bernelių Mišiomis” ir 
V. Mykolaičio-Putino “Sukilė
liais”. Pirmiausia bus paruoštos 
“Bernelių Mišios” 1986 m. pra
džioje, o kiek vėliau — “Sukilė
liai”. Jeigu tais metais Čikagoje 
įvyktų lietuvių teatrų festivalis, 
jam būtų nuvežtas V. Mykolaičio- 
Putino veikalas, kurio premjera 
betgi yra numatyta Los Angeles 
mieste. Rež. P. Maželis savo pa
vaduotoja pasikvietė aktorę Emą 
Dovydaitienę.

Algimanto Kezio, SJ, nuotrau
kų parodą, trukusią visą rugsė
jo mėnesį, Čikagos centre suren
gė Kracho ir Brentano knygyno 
meno skyriaus vadovas H. Tabo
ras. Parodoje buvo 10 įrėmintų 
nuotraukų, paimtų iš neseniai 
išleisto albumo “Lithuania Through 
the Wall”, kuriame nuotrauko
mis atskleidžiami jo įspūdžiai iš 
1983 m. apsilankymo okupuoto
je Lietuvoje. Albume nusiskun
džiama, kad tai yra tik dalinis Lie
tuvos vaizdas dėl kelionėje pa
tirtų suvaržymų. Albumą išleido 
“Loyola University Press” Čika
goje.

Devintoji Broniaus Jonušo li
tuanistinė stipendija šiemet pa
skirta Gailutei Reškevičiūtei, stu
dijuojančiai anglų kalbą ir politi
nius mokslus Nebraskos universi
teto Omahos skyriuje. Šią metinę 
$1.000 stipendiją velionies kom- 
poz. Br. Jonušo atminimui yra 
įsteigusi jo našlė Emilija Jonušie
nė. Laureatė G. Reškevičiūtė ne
akivaizdiniu būdu studijuoja li
tuanistiką, yra baigusi lietuvišką 
savaitgalio mokyklą, dainavusi jos 
chore, šokusi tautinius šokius, dir
busi su jaunom skautėm. Stipendi
ja įteikta spalio 20 d. mecenatės 
namuose, kur laureatė lankėsi su 
savo tėvais. Kalbėjo iš Čikagos at
vykęs rašytojas ir žurnalistas Čes
lovas Grincevičius, pasveikinda
mas laureatę G. Reškevičiūtę ir 
premiją iš savo palyginti ribotų 
santaupų įsteigusią Emiliją Jonu
šienę.

Rašytojo Aloyzo Barono penk
tosioms mirties metinėms buvo 
skirta 1985.X.11 Čikagoje, Jau
nimo centro kavinėje. Lietuvių ra
šytojų draugijos surengta vaka
ronė. Draugijos valdybos pirm. 
Anatolijus Kairys velionį aptarė 
kaip rašytoją, žurnalistą, humo
ristą ir visuomenininką. Prisimini
mais dalijosi dr. Kazys Ambrazai
tis, skaitęs laiškų ištraukas iš 1950- 
52 m. kūrimosi laikotarpio, ir dr. 
Petras Kisielius, kurio rūsyje gi
mė trijų fondų idėjos: “Ateities” 
šalpos, “l laisvę” leidyklos ir JAV 
Lietuvių fondo. A. Baronas tada 
ypač garsino dr. A. Razmos iškel
tą milijoninio Lietuvių fondo idė
ją. A. Barono kūrybą nuosekliai 
aptarė Aušra Liulevičienė, primin
dami! didelį velionies darbštumą, 
kurio dėka skaitytojus pasiekė 
apie 30 knygų. Dalyvių laukė staig
mena — naujas pomirtinis A. Ba
rono eilėraščių rinkinys “Daik
tai kasdieniniai”, su kuriuo juos 
supažindino Adolfas Merkelis. 
Antrajai vakaronės daliai vado
vavo Česlovas Grincevičius. A. 
Barono kūrinius skaitė Juozas 
Raudonis, Vitas Laniauskas, Vin
cas Olšauskas ir Zita Dubauskai- 
tė. Č. Grincevičius džiaugėsi gau
siais vakaronės dalyviais, velio
nies šeimos nariais — žmona Ni
jole, sūnumis Gintaru ir Sauliumi, 
rūpestingai saugančiais A. Baro
no palikimą, savo lėšomis išlei
dusiais eilėraščių rinktinę “Daik
tai kasdieniniai".

Latvių liaudies taikomosios 
dailės paroda buvo surengta Rum
šiškėse, Lietuvos liaudies buities 
muziejaus parodų salone. Paro
dai buvo sutelkta apie 300 kūrinių, 
atspindinčių gilias šaknis turin
čias latvių meno tradicijas. Lat
vijoje labiausiai yra paplitusios 
taikomosios kūrybos šakos — de
koratyvinis audimas, mezgimas, 
medžio drožyba, odos ir kerami
kos darbai.

Karališkasis Ispanijos baletas 
lankėsi Vilniuje su dviem kon
certinėm programom, į kurias bu
vo įjungtos aštuonios baleto sce
nos, siekiančios net senovės grai
kų tragedijos herojės Medėjos 
paveikslą, apipintos ugningais 
ispanų šokiais. Ispanai Vilniun at
vyko po koncertų Leningrade ir 
Maskvoje, o iš Vilniaus išvyko 
Rygon.

Dail. V. Digrytės-Staneikienės 
keramikos darbų paroda įvyko 
Kauno fotomeno draugijos patal
pose. Parodai buvo sutelkti pasta
rajame dešimtmetyje sukurti dar
bai. Kauniečiams gerai žinoma jos 
dekoratyvinė siena “Pirmokas", 
puošianti XV-ją vidurinę mokyk
lą. Dail. V. Digrytės-Staneikie
nės parodoje vyravo vertikalūs 
ir apvalūs uždaros formos darbai 
su nedidelėmis variacijomis. La
bai jautrios buvo kompozicijos 
“Rytas” ir “Vakaras”. Porceliano 
kūriniams atstovavo kompozici
jos “Debesėliai” ir "Mėlyni paukš
čiai”.

Antrasis Žemaitijos fotografi
jos meno festivalis “Žmogus ir 
gamta” įvyko Gargžduose spa
lio 11-12 d.d. Festivalis populia
rėja: pirmajame dalyvavo 14, ant
rajame — 30 fotografų. Ne tik 
Gargžduose, bet ir kitose vieto
vėse buvo surengtos nuotraukų pa
rodos, įsteigti įvairių įstaigų bei 
organizacijų prizai. Diskusijose 
aptartos kūrybingesnės fotogra
fijos panaudojimo galimybės.

Kompoz. prof. Konradą Ka- 
vecką amžiaus aštuoniasdešimt
mečio proga jo buvusieji moki
niai pagerbė Vilniaus konserva
torijos salėje. Sukaktuvininko 
kompozicijas atliko A. Krogerto 
ir T. Šumsko vadovaujamas miš
rus konservatorijos choras, kon
servatorijoje dirbantys buvusie
ji solistai — J. Stasiūnas, R. Tu- 
malevičiūtė, V. Vitaitė ir H. Znai- 
dzilauskaitė. K. Kaveckas mokė
si Kauno muzikos mokykloje pas 
J. Naujalį ir J. Gruodį, tobuli
nosi Paryžiuje. Lietuvoje organi
zavo chorus, vadovavo Kauno uni
versiteto chorui, su kuriuo teko 
daug koncertuoti ne tik Lietuvo
je, bet ir už jos ribų. Sukaktuvi
ninkas taipgi įsteigė Vilniaus uni
versiteto chorą ir jam vadovavo, 
1949-62 m. dirbu su Vilniaus fil
harmonijos choru. Yra sukūręs 
daug dainų solistams ir chorams, 
nemažai instrumentinės muzikos. 
Sukakties proga prisimenama be
veik prieš 50 metų jo sukurta dai
na “Na tai kas" mūsiškės Kotry
nos Grigaitytės žodžiais.

Keturioliktasis “Muzikos ru- 
duo-85” buvo pradėtas spalio 24 
d. prie M. K. Čiurlionio paminklo 
Druskininkuose. Žurnalo “Kultū
ros barai" prizą už geriausią me
tų kompoziciją laimėjo Rimvy
das Racevičius, sukūręs oratori
ją S. Nėries žodžiais “Septynios 
giesmės apie gyvybės medį". Festi
valis pradėtas M. K. Čiurlionio 
kūriniais, atliktais jo namelyje. 
Koncertan taipgi buvo įjungti mi
rusių kompozitorių — E. Balsio ir 
A. Račiūno kūriniai. Pastarasis 
prisimintas aštuoniasdešimtojo 
gimtadienio proga. Tradiciniame 
rudens festivalyje dalyvavo kom
pozitoriai, jų kūrinių atlikėjai, 
žodžių autoriai. Trys jų grupės 
lankėsi Alytaus, Anykščių, Jona
vos, Lazdijų, Širvintų ir Trakų 
rajonuose. Vilniuje buvo sureng
ti simfoninės ir kamerinės muzi
kos koncertai, kuriuose daugiau
sia skambėjo pirmąkart atliekami 
nauji kūriniai: V. Klovos kantata 
“Žeme, sėjai pabusk", V. Bartulio 
“Auksinių debesų lietus" fortepi
jonui, F. Latėno sonetas fleitai 
ir fortepijonui. A- Bražinsko 
"Antrasis koncertas” fortepijo
nui ir simfoniniam orkestrui. Nau
jais savo kūriniais taipgi įsijungė 
kompozitoriai — J. Gaižauskas, 
V. Ganelinas, B. Gorbulskis, J. 
Nabažas, A. Lapinskas, A. Šcnde- 
rovas, V. Montvila, A. Bartulis, 
J. Bašinskas. Šiemet pirmą kar
tą festivalin buvo įjungti ir mu
zikiniai filmai, dokumentalistų dar
bai muzikinėmis temomis, Lietu
vos kino studijos ankstesni filmai 
“Zodiakas", “Velnio nuotaka”. 
"Eglė žalčių" karalienė”. V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

Kalėdinių atostogų renginiai jaunimui
Žiemos stovyklos, kursai, pramogos

AKTYVAI virš 28 milijonų dolerių

KASOS VALANDOS:

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

ž MOK A UŽ:
E 90 dienų termin. indėlius........ 73/4%
E 180-185 d. termin. ind..............  8 %
E term, indėlius 1 metų.............. 8'/2%
E term, indėlius 2 metų.............. 9 %
E term, indėlius 3 metų.............. 9 %
E pensijų s-tą.............................. 9 %
E spec. taup. s-tą........................ 7 %
E taupomąją s-tą ................   61/?%
E depozitų-čekių s-tą................. 6 %

= DUODA PASKOLAS:
E asmenines nuo ...................... 11 %
E mortgičius nuo......... 9’/z% - 11 %

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

QTEPHAN’S FURS
_ 2239 Bloor Street West.

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. MOSS 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 | NAMUS
----------------------------o----------------------------

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

RŪTA GIRDAUSKAITĖ

Rudens liepsnojančias spal
vas jau nugalėjo šaltesni tonai, 
ir raudonai apsirengęs žmoge
lis su dideliu pilvu ir ilga bal
ta barzda jau užėmė savo sos
tą didžiojoje parduotuvėje 
miesto centre.

Rodos, tik išlydėjom šiltas 
vasaros dienas, o prieš akis 
du nepaneigiami įrodymai, 
kad žiema čia pat. Studentams 
tai reiškia, kad ilgai lauktos 
Kalėdų atostogos beveik nepa
stebėtos artėja. Baigiamieji 
darbai, referatai, egzaminai 
spaudžia. Mažai laiko belieka 
planuoti, kaip praleisim lais
vą laiką švenčių metu.

Eiliniams kanadiečiams 
reikalas visai paprastas. Rei
kia tik užsukti į kelionių agen
tūrą, nuspręsti ar labiau trau
kia šilti kraštai, ar snieguoti 
kalnai, ar savų namų šilima, ir 
viskas aišku. Tačiau lietuviš
kam jaunimui padėtis sudėtin
gesnė, pasirinkimas įvaires
nis. Todėl čia pateikiamos 
kai kurios galimybės, kaip pra
leisti atostogas.

Mankštą, sniegą ir “baliu
kus” mėgstantis jaunimas va
žiuos į Montrealio jaunimo 
ruošiamą slidinėjimo stovyklą. 
Ši stovykla kasmet į gražiuo
sius Kvebeko Laurentidų kal
nus sutraukia būrius studen
tinio amžiaus jaunimo iš visos 
Šiaurės Amerikos. Dienom sli- 
dinėjama, vakarais ruošiami 
šokiai ir įvairūs žaidimai. Nau
ji metai sutinkami triukšmin
gai, jaunatviškai.

Jau kelinti metai iš eilės ruo
šiama ir kita truputį įvaires
nio turinio žiemos stovykla — 
tai studentų ateitininkų ideo
loginiai kursai bei slidinėjimo 
stovykla. Šiemet kursai įvyks 
Burlingtone, Vermonte, “Bi
shop Booth Conference Cen
tre” patalpose. Čia bus galima 
slidinėti, pasidžiaugti gamta 
ir pasisemti žinių. Kadangi 
vietos ribotos, privaloma re
gistruotis iš anksto. Smulkes
nes informacijas teikia Algir
das Lukoševičius (718 849- 
6083), 87-38 95tb St., Wood

haven, N. Y. 11421, USA.
Dainavos stovyklavietėje 

kasmet vyksta moksleivių atei
tininkų žiemos kursai. Kursan
tai — aukštesniųjų klasių 
moksleiviai ir jauni studen
tai. Čia susirenka jaunimas, 
pasiryžęs išeiti intensyvią 
akademinę programą. Kas die
ną būna dvi paskaitos, veikia 
diskusijų būreliai, atliekami 
įvairūs pratimai. Žinoma, jei 
nepritrūksta energijos, lieka 
laiko sniege paišdykauti, 
čiuožti ant sušalusio Špyglio 
ežero, užmegzti ir puoselėti 
draugystes.

Norintiems išbandyti ką nors 
naujo, šiemet bus gera proga 
Neringoje, kur ruošiama sto
vykla jaunimui virš 18 metų 
amžiaus. Šios stovyklos tikslas 
— lietuviškoje aplinkoje duoti 
savo gyvenimui tolimesnę 
kryptį, žvelgiant į Lietuvos 
krikščionybės vystymąsi ir gi
linant krikščionišką savo pa
saulėžiūrą. Stovyklos progra
ma rūpinasi Lietuvos krikščio
nybės sukakties religinės pro
gramos komitetas. Rami aplin
ka bus gaivinanti kūnui, protui 
bei dvasiai. Registruotis bū
tina. Rašyti: Neringa, I.C.C., 
Putnam, CT„ 06260, USA, iki 
gruodžio 17 d.

Be abejonės, yra jaunimo, 
kurio netraukia stovyklos. Gal 
žiemos šalčiai juos atbaido, 
gal studijas baigę ir susidū
rę su tikrove negali palikti 
tarnybų ilgesniam laikui. Ir 
tokiems nereikia nusiminti — 
juk ir Toronte pasilikus yra 
galimybių paįvairinti švenčių 
laikotarpį. Lietuvių ruošiami 
net keturi Naujų metų sutiki
mai, o vienas skirtas jaunimui. 
Tai Prisikėlimo parapijos jau
nimo sekcijos ruošiamas ba
lius. Šio tradicinio pokylio 
atgarsiai jau pasklidę toli už 
Toronto ribų — šiemet lau
kiama daug svečių iš JAV. Bi
lietus galima užsisakyti pas 
Jūratę Kaknevičienę (233- 
5607).

Toks didelis pasirinkimas, 
kad nė vienas lietuvis jaunuo
lis negalėtų nuobodžiauti.

Ateitininkų žinios
Jaunučių ir jaunių susirinki

mai — gruodžio 14 d. Bus ruošia
masi Kūčių programai. Šių grupių 
Kūčios bus gruodžio 15, sekmadie
nį, 2 v.p.p., pas seseles. Visi jau
nučių ir jaunių tėveliai maloniai 
kviečiami dalyvauti.

Žiemos kursai Dainavoje vyres
niems moksleiviams bus gruodžio 
26 — sausio 1 d.d. Visi vyr. moks
leiviai turėtų kursuose dalyvauti. 
Juose yra pagilinamos ideologinės 
žinios, stiprinamas Kristocentriš- 
kumas, ateitininkiškas nusiteiki
mas. Yra proga pabendrauti, pa
diskutuoti su kitų kuopų mokslei
viais, atnaujinti esamas pažintis 
ir užmegzti naujas. Kursus orga
nizuoja MAS centro valdyba.

Sveikiname Liną Daukšą, lai
mėjusį III premiją 14-toje lietu
vių fotografų parodoje Čikagoje 
už kun. A. Saulaičio portretinę 
fotografiją. o D Gustai nienė

Skautų veikla
• Per s. dr. V. Fidlerį rengia

mi kanojos kursai — trys dienos 
ežere ir trys dienos upėse. Skau
tų amžius — nuo 17 metų. Datos: 
liepos 6-12 d.d. arba rugpjūčio 
17-30 d.d. Kaina $175 plius $11 į 
dieną maistui ir $75 stovyklavimo 
įrankiams. Baigę kursus gaus pa
žymėjimus. Kreiptis į tuntininką 
tel. 489-7735.

• Jūrų skautai ir skautės lan
kys “Vilnius Manor” rūmus gruo
džio 19 d., 7 v.v. ir kartu su lietu
viais gyventojais giedos kalėdi
nes giesmes.

• Gruodžio 8 d. žmogaus teisių 
demonstracijoje Nathan Philips 
Sqaure dalyvavo ir prisidėjo prie 
darbo “Šatrijos” sesės: ps. A. Šer- 
naitė, vyr. sk-tės I. Balsytė, G. Šalt- 
miraitė, M. Šaltmiraitė, L. Keršy- 
tė ir ps. fil D. Barzdžiūtė. “Ram- 
byno” tuntui atstovavo sk. vytis 
V. Šimkus.

• Romuvos stovyklavietei pa
aukojo: $50 — Jonaičių šeima a.a. 
R. Draudvilos atminimui; $25 — s. 
J. Dambaras. Skautiškas ačiū.

• Gruodžio 15, sekmadienį, 5 
v.p.p., skautų Kūčios Prisikėli
mo parapijos patalpose. Kviečia
mi skautai-tės, tėvai ir rėmėjai 
jose dalyvauti. D. Barzdžiūtė

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
73/4% už 90 dienų term, indėl.
8 % už 6 mėn. term, indėlius 
8’/2% už 1 m. term, indėlius
9 % už 2 m. term, indėlius
9 % už 3 m. term, indėlius
9 % už pensijų planą
7 % už specialią taup. s-tą 
6'/2% už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

^ITYPE MASTER GRAPHICS
---- IVIEžS KRAUSTOMĖS!!! Kanados įvykiai

1985 m. gruodžio 16 d. jau būsime
3425 DUNDAS ST.W., Toronto, Ont. M6S 2S4 

(kampas Dundas ir Windermere, pirmame aukšte)
Renkame knygas 
lietuvių, anglų ir 
prancūzų kalbomis.

Turime geras, naujas 
XEROX mašinas.
(416) 769-5411

Savininkės - 
Vida Šiaučiulienė ir 
Lina Kuliavienė

PARAMA
už asmenines
paskolas nuo............11 %
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ................... 91/2%
2 metų ................... 11 %
3 metų ...................10 %
(fixed rate)

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

AKTYVAI 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 $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

ir 532-1149 M6P1A6

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. CHA, savininkas. 
Kvalifikuotas įkainojimas nuosavybių mortgičių, palikimų, investa- 
cijų ir kituose nekilnojamo turto pardavimo bei pirkimo reikaluose.

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.

1 east mall crescent 
etobicoke, Ontario M9B 6G8

an independent member broker

“ professionals inc.
bus: (416) 239-3991 
res: 231-2839

— 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!

(Atkelta iš 1-mo psl.).

rinkimuose susilaukė tik 37% 
rėmėjų, liberalai — 58%. Savo 
kabinete P. M. Johnsonas turė
jo 28 ministerius, iš kurių net 
18 dabar nebuvo išrinkti į par
lamentą. Oficialaus partijos 
pavadinimo vengimas nepatei
sino P. M. Johnsono dėtų vil
čių. Smūgio susilaukė ir R. 
Bourassa, kai kurių komenta
torių vadintas prisikeliančiu 
Lozoriumi. Liberalai didelio 
laimėjimo susilaukė ne R. Bou- 
rassos dėka. Kaip gi kitaip su
prasi šioje triumfo valando
je paties R. Boursassos pra
laimėjimą rinkiminėje Bert- 
rando apylinkėje Kvebeko par
tijos kandidatui J. G. Paten
tui, populiariam Boucherville 
vietovės burmistrui?

R. Bourassa netgi negalės 
parlamente pats atskleisti li
beralų partijos planų, kol ne
bus išrinktas kurioje nors li
beralų laimėjimą užtikrinan
čioje apylinkėje. Tokių vieto
vių netrūksta. Jo grįžimas par- 
lamentan betgi neužtikrina 
vis dar praeities klaidų pa
žeisto populiarumo atkutimo. 
Liberalų partijai, atgavusiai 
politinį savo svorį, gali kilti 
mintis susirasti kitą vadą, po
puliaresnį už R. Bourassą, ne
surištą su skaudžiu liberalų 
pralaimėjimu Kvebeko parti
jai 1976 m. rinkimuose.

Keturias dienas Toronto uni
versitete posėdžiavo 250 tai
kos grupių 300 atstovų, įstei
gusių “Canadian Peace Al
liance”. Organizatoriaus R. 
Pennerio pranešimu, suvažia
vime buvo pasiektas visų tai
kos grupių sujungimas Kana
doje. Kitokios nuomonės yra 
Angela Browning. Pasak jos, 
visos grupės negalėjo atsiųs
ti savo atstovų, nes dalyviams 
buvo užkrautas $200 mokestis 
suvažiavimo išlaidoms pa
dengti. Jos siekė $100.000, o 
iš federacinės valdžios tebu
vo gauta $25.000. Sąjunga ža
da siekti JAV ir Sovietų Są
jungos nusiginklavimo, Kana
dos paskelbimo laisva nuo 
branduolinių ginklų zona. Iš 
tikrųjų jaučiamas naujos orga- 
nizjacijos palankumas Mask
vai, kai žadama vesti griežtą 
kovą prieš prez. R. Reagano 
naujų ginklų bandymus erdvė
se puolamosioms branduoli
nėms raketoms sustabdyti. 
Prieš jas didžiausią triukšmą 
kelia Sovietų Sąjunga. Dėl lai
ko stokos suvažiavime liko ne
aptarti du klausimai: nepa
klusnumas vyriausybei taikio
mis priemonėmis ir pajamų 
mokesčio sustabdymas, lie
čiantys tokią dolerių sumą, 
kokia yra skiriama Kanados 
ginklavimuisi. Sąjungon įsi
jungusieji turės mokėti nario 
mokestį nuo $50 iki $500.

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

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

Z|||CtS)tp Simpson’s, 176 Yonge St., 
Z*IIIOiaiC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuotu i namus

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

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

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

Reikalingi tarnautojai
1. Patyręs nekilnojamo turto pardavėjas-ja ap

tarnauti lietuviams klientams.
2. Pilnai tarnybai asmuo kaip mokinys draudos 

ir nekilnojamo turto pardavimo raštinėje. Pageidau
jamas mokantis mašinraštį Yra galimybė kilti tarny
boje. Turite būti priimtas Ontario vyriausybės progra
mai “Futures”. Tai reiškia: jeigu nesate baigęs XII sky
riaus, turite būti pasitraukęs iš mokyklos arba neturė
jęs pilnalaikio darbo per 12 praėjusių savaičių. Jei esa
te baigęs XII skyrių, turite būti pasitraukęs iš mokyklos 
arba neturėjęs pilnalaikio darbo 20 savaičių. Pageidau
jamas amžius: 17-21.

Dėl pasimatymo kreiptis į Valterį arba Ričardą 
Drešerį: Dresher Insurance Brokers Ltd. tel. 
233-3334 arba tel. 231-2661.

Edmonton, Alberta
(Atkelta iš 4-to psl.)

ar baldų įsigijimui. Svarbu taip pat 
ir laiko terminas: nuostatai pagei
dauja, kad darbas būtų pradėtas 
kiek galint greičiau ir baigtas vė
liausiai per 18 mėnesių. LN valdy
ba privalo siųsti vidaus reikalų 
ministerijai darbo pažangos ir 
išlaidų pranešimą kas 6 mėnesiai. 
Diskusijose buvo svarstoma, kaip 
geriau šią pinigų sumą panaudoti 
LN pagerinimui bei ką, kaip ir kas 
tuos darbus galėtų atlikti. Kai ku
rie darbai, kaip naujų didelių 
priekinių durų įdėjimas bei kitų 
pataisymas nuspręsta pradėti ne
delsiant. Kadangi pagal pateiktą 
susirinkimo darbotvarkę diskusi
jos užtruko ilgiau nei buvo dieno
tvarkėje numatyta, sekantis papil
domas susirinkimas visų numaty
tas gruodžio 1 d. Be minėtų reika
lų, buvo trumpai diskutuota: a. 
tautybės (heritage) dienos 1986. 
b. “Gintaro” koncertas Edmonto- 
ne 1986 m. c. Kalgario B-nės ini
ciatyva išspausdinta virimo (re
ceptų) knyga, XXX Kanados Lietu
vių dienų leidinys Toronte, d. 
pastangos ateityje gauti vėl kazi- 
nui leidimą, e. įsteigimą vaini
kams fondo, f. naujos valdybos rin
kimas ir kt. Oficialios dalies pa
baigoje susirinkimo pirmininkas 
padėkojo dalyviams už atsilanky
mą, išreikštas mintis, pasiūlymus 
ir pakvietė visus vakarienės, pa
ruoštos mūsų šaunių šeimininkių. 
Valteris Dovydaitis stropiai dar
bavosi gėrimų bufete. Po vakarie
nės buvo šokiai, grojant gerai ste
reo muzikai. Dalyvavo apie 40 
asmenų.

PETRAS IR ELENA VAITKŪ- 
NAI, apie 35 metus gyvenę St. 
Paul, Albertoje, persikėlė gyventi 
į Edmontoną. Jie turėjo didelę pre
kybą — foto studiją, foto reikme
nų, rašomų mašinėlių bei kitų 
daiktų krautuvę pagrindinėje 
miestelio gatvėje. St. Paul, grei
tai auganti ir dinamiška vietovė, 
yra apie 200 km į šiaurės rytus 
nuo Edmontono. Smagu matyti 
šiuos malonius tautiečius mūsų 
tarpe; linkime patogiai įsikurti 
naujai įsigytuose namuose.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 
įvyks Lietuvių namuose (11629 — 
83 St. Edmontone) gruodžio 31 d. 
vakare. Pobūvis įvyks nepaisant 
oro ar dalyvių skaičiaus. Visi kvie
čiami dalyvauti. Dobilas

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

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

renown realty ltd., realtor 
an independent member broker

4887 dundas st. west 
Islington, Ontario M9A 1B2 
res: 767-0999

daiva t. dalinda, a.A.
associate broker

232-2322

ISLINGTON-RATHBURN vieno aukšto namas,
trys miegamieji, 5}Klos, užbaigtas rūsys. Švie
sus, erdvus, tru iVJuje, tylioje gatvėje. Kaina — $159,900.

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

PARKSIDE
335 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ontario

MEAT 
MARKET

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 (i pietus) Wharton Way.
Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus.

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

A.P GOMES
Real Estate* Insurance Ltd.

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus
Antanas Bliūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

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

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

(416) 545-6556 Hamiltone,
Toronte ir apylinkėse prašome skambinti “collect
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Buvęs Sov. Sąjungos pareigū

nas Jungtinėse Tautose Arka
dijus Ševčenko, tapęs pabėgė
liu, apsigyvenęs JAV-se ir pa
rašęs atsiminimų knygą 
“Break with Moscow”, š. m. 
gruodžio 4 d. “Royal York” 
viešbutyje kalbėjo labai gau
siai publikai apie savo patir
tį ir sovietų pažiūras į emigran
tus. Dalyvius su kalbėtoju su
pažindino porą metų Maskvoje 
gyvenęs Kanados žurnalistas 
P. Worthingtonas. Pastarasis 
savo žodyje prisiminė ir Lie
tuvą. Esą tuo metu, kai buvo 
svarstomas Lietuvos likimas, 
Stalinas pareiškė: “Lietuvos 
mes nesunaikinsim, bet tik 
lietuvius”. A. Ševčenko savo 
kalboje pabrėžė sovietinių 
dokumentų nepatikimumą ry
šium su Deschenes komisijos 
tyrinėjimais, iškėlė sovietų 
disinformaciją, skleidžiamą 
Vakaruose. Prieš paskaitą A. 
Ševčenko kalbėjo spaudos at
stovams. Toronto dienraščiai 
apie tai rašė sekančios dienos 
laidose. Paskaitą rengė “The 
National Citizen Coalition” 
su ukrainiečių ir kitų tauty
bių talka. Iš lietuvįų dalyva
vo 20 asmenų.

Vasario 16 gimnazijos skau
tų tuntui “Aušra” Kanados 
skautai padovanojo vėliavą. 
Tam reikalui lėšas aukojo To
ronto Birutės draugovė, “Šat
rijos” ir “Rambyno” tuntai, 
vilkiukų dr-vė, sk. vyčiai, vyr. 
skautės ir pavieniai asmenys 
per iniciatorius K. D. Batūras. 
“Aušros” tunto vardu atsiuntė 
padėką tuntininkė fil. Meilė 
Mickienė. Joje sakoma: “Auš
ros’ tunto sesių ir brolių var
du nuoširdus skautiškas ačiū 
p.p. Batūroms bei visiems au
kojusiems už tą puošnią vėlia
vą, kurią aukštai iškėlę gar
bingai nešame tunto priešaky
je. Praėjusiais mokslo metais 
(1984-85) per mūsų eiles per
ėjo 52 skautai, o šiemet mūsų 
gretose jau 56 sesės ir broliai. 
Tikiu, kad Jūsų mums padova
nota tunto vėliava daugelį me
tų bus simbolis vienybės ir ryž
to siekant gražių skautiškų 
idėjų įgyvendinimui”.

Janina Vabolienė, Australi
jos LB krašto valdybos narė 
ir Adelaidės lietuvių radijo 
programos darbuotoja, daly
vavo tautinio sąmoningumo 
konferencijoje Čikagoje ir, 
prieš grįždama Australijon, 
aplankė Torontą. Lydima dail. 
J. Bakio, ji lankėsi “Tėviškės 
žiburiuose” ir kitose lietuvių 
institucijose.

Kanados daugiakultūrių rei
kalų ministeris Otto Jelinek 
pareiškė daugiakultūrės tary
bos posėdyje siekiąs padidinti 
etnokultūrių grupių atstovų 
skaičių valdžios tarnybose. Da
bar jų skaičius sudaro tik 10%. 
Per sekančius 12 mėnesių nu
matoma jų skaičių padidinti 
iki 20%, o ilgainiui — iki 30%. 
Daugiakultūrėje Kanados tary
boje dabar yra 65 nariai. Lie
tuvių, atrodo, nėra.

Birutė Grigaitytė-Spudienė, 
namų pirkimo ir pardavimo agentė

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

CHOICE
Ali THE

IN THE

MASKELL INSURANCE
WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Anapilio knygyne nupirko
me (tik $6) labai gražiai išleis
tą JAV LB švietimo tarybos 
knygelę “Pelenė”. Gražiai 
iliustruota, tekstas anglų ir 
lietuvių kalbomis. Trumpi sa
kiniai labai palengvina lie
tuvių kalbos mokymąsi prade
dantiems ir net lietuviškai 
nekalbantiems vaikams. Prie
das — magnetinė juostelė, pa
rodanti taisyklingą ištarimą, 
lydimą lietuviškos muzikos 
motyvais. Gale knygos yra pra
timai ir žaidimas (priedas — 
karoliukai) ir visų pasakos 
žodžių žodynėlis. Iliustraci
jos paliekamos patiems vaiku
čiams nuspalvinti. Ši knygelė 
yra tikrai puiki dovana vai
kams lietuviškoje šeimoje po 
eglute. P.S.

A. a. Marijos Kevėžienės at
minimui suaukota lietuviškai 
radijo programai “Tėvynės pri
siminimai” $145. Velionė buvo 
uoli radijo programos klausy
toja bei rėmėja. Jos dukros L. 
Paulauskienė ir V. Siminke- 
vičienė savo mamytės atmini
mui paaukojo radijo progra
mai $200. Programos vedėja 
joms reiškia nuoširdžią pa
dėką.

Pagal naujausią Kanados gy
ventojų surašymą, 2,5 mil. yra 
neanglų ir neprancūzų kilmės, 
vartojantys savitą kalbą. Tai 
atsispindi ir parlamento na
rių sudėtyje. Iš 282 išrinktų 
narių 51 (18,8%) yra etniniai 
žmonės. Socialistų partijos 
atstovų grupėje iš 30 išrink
tųjų 10 (33.3%) yra etnikai, li
beralų partijoje iš 40 atstovų 
— 9 (22.5%), konservatorių par
tijoje iš 211 atstovų — 31 
(14.7%). Tie 51 atstovauja 15 
kalbinių grupių. Aštuoni jų 
yra vokiečių kilmės. Žydai, uk
rainiečiai ir skandinavai turi 
po 6, italai — 5, menonitai — 
4, olandai — 4, lenkai — 2. Po 
vieną atstovą turi — eskimai 
(inuit), metisai, portugalai, is
panai, graikai ir čekai.

Kanados televizija CBC pra
ėjusį pavasarį transliavo pro
gramą, kurioje buvo paliesta ir 
Lietuva sovietiniu požiūriu, 
parodyta keletas prosovieti
nių vaizdų “The Journal” lai
doje. Keletas lietuvių laiškais 
ir telefonais išreiškė savo pro
testus. Po kelių mėnesių gau
tas atsakymas (1985. X. 29) su 
atsiprašymu dėl ilgo delsimo — 
laiškas buvo paklydęs ir tik 
dabar pasiekęs adresatą. Ta
me atsakyme Virginia Grant 
rašo: “Man rodos, Jūs netiks
liai nugirdote pareiškimą apie 
Lietuvą. Štai kas buvo iš tik
rųjų pasakyta The Journal’ 
įraše: ‘Šiandieną lietuvių 
teatras primena nacių okupa
cijos brutalumą. Tai viešasis 
minėjimas. Tai vaizdinga, bet 
jame atsispindi daug tikrovės, 
būtent, kad Lietuva, Latvija 
ir Estija buvo priverstiniai 
Sov. Sąjungos dalininkai (un
willing partners), tapę sovie
tiniais per sutartį su Hitleriu 
prieš karą”.

Įstaigos telefonas: 535-2500

Namų telefonas:445-9469

Vietoj kalėdinių sveikinimų at
virukais įsirašė į bendrą sveikini
mą ir paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $30: Jonas ir Zita Didžba- 
liai, dr. A. Saunoris ir šeima. An- 
caster, Ont.

$25: Genė ir Eugenijus Kuchals- 
kiai, Danutė ir Mykolas Regina, 
Erika ir Vincas Sakavičiai, Hamil
ton, Ont., Elena Jokubilienė, Delhi, 
Ont., Julius, Pranė ir Danutė Bara- 
kauskai, Marija ir Antanas Basaly
kai, Lionginą ir Mečys Urbonai, 
A. T. Sekoniai, St. Petersburg, Fl., 
H. Kairienė, Caledonia, Ont., Aldo
na ir dr. Aleksas Valadkos, Min
daugas ir Marija Šelmiai, Biru
tė, Aldona ir Vytautas Biretos, Al
fredas ir Liuda Stulginskai, Joana 
Valiukienė. Rūta ir Jonas Nacevi- 
čiai.

$20: Anelė ir Tomas Žiliai, Ire
na ir Petras Zubai, Hamilton, Ont., 
Feliksas Pajarskas, Hamilton, 
Ont., Jadzė ir Jonas Stanaičiai, 
Hamilton, Ont., Ona ir Kazys Kudu- 
kiai, London, Ont., Vladas ir Euge
nija Stabingiai, Hamilton, Ont., 
Domą ir Vladas Simonaičiai. Pra
nas, Domicėlė Dauginai ir sūnus 
Algimantas, St. Catharines, Ont., 
E. J. Bukšaičiai, Vaclovas Pniaus- 
kas ir dukra Marytė, Oshawa, Ont., 
Antanas ir Gražina Stankai, Anta
nas ir Monika Bumbuliai, Leopol
das ir Lydija Balsiai, Margarita 
ir Justinas Zubrickai, Jūratė ir 
Morkus Ignatavičiai, Aldona ir An
tanas Kilinskai, Prima, Bronius ir 
Alvydas Sapliai, Aldona ir Jonas 
Kutkos, Welland, Ont., G. B. Trin
kų šeima, B. E. Vyšniauskai, Eden, 
Ont.. Ona ir Jonas Kirvaičiai, Ka
zys ir Elena Gudinskai, Hamilton, 
Ont., Vladas Žemaitis, Pefferlaw, 
Ont.: $18: Jonas ir Aldona Rano- 
niai.

$15: Marija Šenferienė, Vladas, 
Aldona ir Leta Vaitoniai, K. B. Žu
tautai, Alfonsas ir Emilija Kybar
tai, Hamilton, Ont.. Bronė ir Jonas 
Stankaičiai, Stefa ir Marcelius 
Meškauskai, Stasys ir Regina Va- 
lickiai, J. J. Ed. J. Ignatavičiai, 
Veronika Aleknevičienė, V. V. Iva
nauskai, Aniceta Aperavičienė, 
Viktoras, Onutė ir Danutė Sku- 
kauskai, A. M. Joneliai, Verdun, 
Que.; $12: Marytė, Bronys ir Aud
rius Stundžios.

$10: D. J. Didžbaliai ir šeima, 
Izabelė Kandrotienė, J. Juodikai- 
tienė, Jonas, Ona Ažubaliai ir sū
nūs, Juozas Kvederys, Adelė Vait
kevičienė, Augustas Pranckevi- 
čius, Janina Černiauskienė, Bro
nius Pačkauskas, Anelė, Kazys Pa
jaujai ir šeima, Vitalius Matulai
tis, Stasė ir Aleksandras Kalūzos, 
Mississauga, Ont., M. ir J. Naruše- 
vičiai, London, Ont., O. ir J. Kara
liūnai, St. Catharines, Ont., H. P. 
Juodvalkiai, Oshawa, Ont., Elena, 
Jonas Dalmontai, Montreal, Que., 
Izabelė, Čarlis Ambrasai, Mont
real, Que., Albina, Martynas Krin- 
geliai, Montreal, Que., Stasė, Jo
nas Naruševičiai, Montreal, Que., 
Sofija, Juozas Skučai, Montreal, 
Que., Šiūlių šeima, Hamilton, Ont, 
Antanas ir Jadzė Gedrimai, Ha
milton, Ont., Elena ir Pranas Ber- 
sėnai, Welland, Ont., Linda ir Ed. 
Cicėnai, London, Ont., Irena ir Ani
cetas Zalagėnai, Anelė ir Kazys 
Gudžiūnai, Ottawa, Ont., Birutė 
Antanaitienė, Hamilton, Ont., 
Vanda ir Petras Šidlauskai, Wel
land, Ont., Jeronimas, Irena Birš
toną! ir mamytė, Stayner, Ont., Jo
nas Riauba, O. O. Krygeriai ir ma
ma, Oakville, Ont., D. B. A. Petke- 
vičiai, Mississauga, Ont., Regina 
Klemkienė, Albina ir Pranas Au- 
gaičiai, V. F. Mockų šeima, Jonaš 
Statkevičius, West Lorne, Ont., Ma
rytė ir Antanas Elijošiai, E. J. Gi
rėnai, B. V. Gataveckai ir šeima, 
Ona Urnavičienė, Marta ir Jonas 
Jakaičiai, London, Ont, L. Z. Moc- 
kai, Rodney, Ont., M. S. Bončkai, 
Collingwood, Ont.;$5: Vincas Miš
kinis, Pranas Čečys, Vytautas 
Montvilas.

Kanados etninės spaudos 
federacija, jungianti beveik 
visus tautinių grupių laikraš
čius, parašė gerai pagrįstą raš
tą Kanados min. pirmininkui 
B. Mulroniui. Jame sakoma, 
kad Deschenes komisija suda
ryta spaudžiant vienai Kana
dos tautinei grupei. Komisi
jos paskirtis esanti diskrimi
nacinė, nes ribojasi tiktai at
eiviais iš Vidurio ir Rytų Eu
ropos. Karo nusikaltimai bu
vę padaryti ne vien nacių, bet 
ir sovietų bei jų kolaborantų, 
paruošusių Baltijos ir kitų 
kraštų okupaciją. Procedūri
nis Deschenes komisijos dar
bas esąs žalingas tautinių gru
pių sugyvenimui, sėjantis tar
pusavio neapykantą. Raštą pa
sirašė Federacijos pirm. VI. 
Mauko ir sekr. dr. A. Gregoro- 
vich. Kopija pasiųsta teisėjui 
Deschenes.

V EAC E MAS
AH Seasons Travel, B.D.

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 1A5

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
BE AUKŲ NEBUS DARBŲ!

Norinčių dirbti yra, bet 
ŠVIETIMAS, KULTŪRINĖ BEI POLI
TINĖ VEIKLA IR VISI K LB DARBAI 
NEĮMANOMI BE JŪSŲ AUKŲ.

Nario įnašo, atsiskaičius su PLB, neužtenka. 
Prašome siųsti aukas KLB būstinės adresu:

KLB KRAŠTO VALDYBA,
1011 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8.
Aukoms virš $15 bus išduodami pakvitavimai 

nuo pajamų mokesčio.
KLB krašto valdyba

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

SOLIDAFIUMO MOKESTIS

Būkime vieningi ir visi sumokėkime 

solidarumo mokestį už 1985 metus!

KLB Toronto apylinkės valdyba

i
'i Devenių kultūrinio fondo išleistą

/ Jūratės Statkutės de Rosales knygų
« “BALIŲ KALBOS BRUOŽAI IBERŲ PUSIASALYJE” 

galima užsakyti sekančiu adresu: DKF, P. O. Box 10782, 
St. Petersburg, FL 33733, USA. Kaina — JAV $15.00, 
plius persiuntimas. Taip pat galima užsisakyti J. Andriaus 
LIETUVOS ŽEMĖLAPĮ — (JAV $6.65), M. Karašos — 
“GYVENIMO SŪKURIUOSE” (JAV $15.00).

BSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
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Toronto lietuvių kredito 
kooperatyvui “Parama” 
reikalinga tarnautoja arba tarnautojas. 
Pirmenybė turintiems patyrimo banke ar buhalterijos 
darbe, kalbantiems lietuviškai ir angliškai. Kreiptis į 
vedėją tel. 532-1149 arba 532-8723.

LSS vyriausią skautininkę

v.s.t.n. STEFĄ GEDDGAUDIENĘ, liūdinčią mirusios

MOTINOS Lietuvoje,
nuoširdžiai užjaučiame-

M. A. Vasiliauskai

PADĖKA

A. a. ANTANINAI KENGRIENEI 
mirus,

nuoširdžiai dėkojame visiems, pagerbusiems velionę, 
užprašiusiems šv. Mišias, atsiuntusiems prie jos karsto 
gėlių ir palydėjusiems (amžino poilsio vietą.

D. V. Vaidučiai ir šeima 
Sault Ste. Marie, Ont

Ateiviams, norintiems pa
gerinti anglišką savo tareną, 
savo paslaugas siūlo specialis
tė Christine Gandy. Adresas: 
Accent Adjustment, 692 Indian 
Rd., Toronto, Ont. M6P 2C9. 
Tel. 767-6691.

Baltistikos studijų draugija 
(Association for the Advance
ment of Baltic Studies), kurios 
centras yra JAV-se, kreipiasi į 
baltiečius, kviesdama prisidė
ti savo aukomis priėjau įsteig
to fondo remti baltistikos stu
dijoms. Fondo pradžią padarė 
du latviai iš Venezuelos — Vi- 

lis ir Ansis Vitols, paaukoda
mi $20,000. Iš kitų aukotojų 
sutelkta $15,000. Iš viso šiuo 
metu fonde yra $35,000. Auko
tojai, atsiuntę bent $500, bus 
įrašyti garbės knygoje. Treč
dalį suaukotų lėšų pridės JAV 
vyriausybė. Adresas: AABS 
Executive Office, 231 Miller 
Rd., Mahwah, NJ 07430, USA.

• Jei turi širdies žaizdą, lieski 
ją kuo mažiausiai — kaip sužeistą 
akį. Nuo širdies skausmo tėra du 
vaistai — viltis ir kantrybė

(Pytagoras)

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

tel. 533-3531
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.
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Vancouver, B. C.
KLUBO POBŪVIS. Š m lapkri

čio 9 d. Leonardos ir Jono Maci
jauskų namuose įvyko Medžiotojų 
ir meškeriotojų klubo “Bebras” 
metinė sukaktis-pobūvis. Susi
rinko daug klubo narių ir svečių. 
Šis klubas iškilmingai mini sa
vo metinę sukaktį jau 17 metų. 
Pasišnekučiavę visi susėdo prie 
bendro stalo vakarienei. Garbin
gieji svečiai ir klubo valdyba už
ėmė jiems skirtas vietas. Pabai
gus vakarienę, klubo pirm. V. Ska- 
beikis pasveikino visus susirin
kusius, išreiškė padėką šeiminin
kams už patalpą, šeimininkėms, 
kurios per visus metus rūpinasi 
maisto paruošimu, ir visiems, pri- 
sidėjusiems prie programos.

Už šių metų didžiausią pagautą 
žuvį pereinama taurė įteikta A. 
Tumaičiui. Už geriausią žuvavi- 
mą pereinama taurė įteikta M. 
Kokoliui, kuris šiuo metu yra iš
vykęs medžioti (jau yra sumedžio
jęs didelį briedį).

L. Macijauskienė paskaitė links
mą savo sukurtą feljetoną apie 
visų metų klubo narių veiklą. Ten 
daug kas vaizdžiai buvo paminėti: 
“kaip žuvavo, kaip žvejojo, kaip 
sau žmonos jieškojo, kas šoko, šo
kinėjo, kas po svietą važinėjo”.

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,

B.Sc., LL.B

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

ADVOKATAS A. PUTERIS

nuo 1985 metų spalio 1 dienos 
perkėlė savo raštinę Į

JAIS Dundas St. V/., Suite 200,
(prie Jone St. ), Toronto, Ont. M6S 2S4-

Telefonas (4-4 č>) 7č>3-33č>2

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS

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

3425 Dundas St. W., Suite 201 
prie Windermere Ave.
Toronto, Ontario M6S 2S4

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

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius" l-me aukšte

Juozas (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 

Nemokamas namų įvertinimas

1700 bloor Street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

RETINK 
west realty Inc., realtor 

an Independent member broker

DRESHER REAL ESTATE BROKERS 

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

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

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

Patarnavimas — greitas ir tikslus! 
V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121 (416) 822-8480
Lilija Pacevičienė - tel.(416) 846-7301, namų (519)853-3652

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

\ L/M — INSI RA 1NCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
(41 6) 533-1 1 21

Po to L. Macijauskienė paskaitė 
kitą feljetoną apie senmergę, 
jieškančią vyro.

Pirmininkas V. Skabeikis uždė
jo garsinę juostelę iš Čikagos, ku
ri daug sukėlė juoko. Loterijo
je buvo daug laimėtojų. Muzikos 
garsams pasigirdus, daug kas pa
sišoko. Kor.

Sault Ste. Marie, Ont.
KLB SAULT STE. MARIE APY

LINKĖS VALDYBA paskyrė iš ka
sos $500 lietuviškai veiklai. Tai 
padaryta pagal visuotinio susirin
kimo, įvykusio 1985 m. sausio 12 d., 
nutarimą. Tuo metu buvo paskirta 
lietuviškai veiklai $1000, išsiun- 
tinėjant per dvejus metus.

Paskirta ir pasiųsta: Vasario 
16 gimnazijai $150, Lituanisti
kos katedrai $150, KLB krašto val
dybai $50, "Tėviškės žiburiams” 
$50, “Nepriklausomai Lietuvai” 
$50, lietuvių katalikų pmaldų iš
laidom $50.

JULIUS OKMANAS serga Plum
mer Memorial Public ligoninėje. 
Jis prieš daug metų pasitraukė į 
pensiją, ilgus metus dirbęs “Al
goma” plieno įmonėje. Draugai 
pensininkai laukia jo pasveiks- 
tant, kad vėl galėtų susitikti uni
jos salėje. Valdyba

Telefonai:
įstaigos (416)762-7393

namų 248-9458

Telefonai:
įstaigos (416)763-4319

namų 848-0234



10 psi. • Tėviškės žiburiai • 1985. XII. 10 — Nr. 50 (1869)

TORONTO
Anapilio žinios

— Kūčios Anapilio salėje — 
gruodžio 24, antradienį, 8 v.v., su 
religine ir menine programa. Ren
gia kat. motery dr-jos skyrius.

— Mišios Naujų mėty išvakarėse 
Lietuvos kankiniy šventovėje — 
6 v.v., Naujy mėty sutikimas — 
gruodžio 31, antradienį, nuo 7 v.v. 
Valgius paruoš J. Bubulienė, šo
kiams gros J. Vaičiaus orkestras. 
Dėl rezervacijų kreiptis, vakarais 
į R. Celejevską tel. 231-8832.

— Altorių puošimu rūpinasi kat. 
motery skyrius ir prašo tam tiks
lui aukoti lėšas, o ne gėles.

— Lietuvių studentų rekolekci
jos — 1986 m. sausio 10-13 d.d. Sha
ron, Ont. Rengia abiejų parapijų 
jaunimo sekcijos. Kaina už nak
vynę ir maistą — $40. Registruo
tis: pas J. Ažubalį 766-7040, R. 
Punkrį 277-8682, P. Petrauską 767- 
6895.

— Paaukojo klierikų fondui Ro
moje N. N. $100; religinei Lietu
vos šalpai $500 — J. N. Budriai, 
$100 — J. Prišas; $50 — J. Rovas; 
parapijai $200 — Č. Javas; $150 — 
J. Rovas; $100 — B. G. Čižikai, S. 
Vyskupaitienė, A. S. Sakai; $80
— H. Drabato; $50 — J. Z. Dąb- 
rowski, B. Jonaitienė; $35 — J. 
Kuprevičius; $25 — S. Treigienė; 
kapinėms $500 — J. E. Šileikis; 
$100 — B. G. Čižikai; $50 — E. Če
pienė, E. Senkuvienė; $20 — K. 
Artišauskas.

— Mišios gruodžio 15, sekmadie
nį, 10 v.r. — už a.a. Ireną Prane- 
vičienę ir Karolį Rusiną, 11 v.r.
— už a.a. Adomą Kuniutį ir Stasį 
Čepą.

Lietuvių namų žinios
— Gruodžio 7 d. LN įvyko Kana

dos lietuvių jaunimo sąjungos 
atstovų suvažiavimas ir rinkimai, 
vakare buvo suruošti šokiai. Nau
ja pirmininke išrinkta Daiva Pie- 
čaitytė iš Verduno, Que.

— Gruodžio 8 d. Mindaugo me
nėje įvyko susipažinimo popie
tė su Raimondu Lapu ir jo kny
ga “Ten ekrane sužibus”; antroje 
dalyje Darius Polikaitis ir jo or
kestras davė modernios lietuviš
kos dainos koncertą. Dalyvavo 
300 asmenų. Buvo rodomas ne
garsinis filmas, pagamintas Ame
rikoje 1924 m. apie lietuvio 
knygnešio šeimos tragediją.

— LN sausio 26 d. adv. A. Pace- 
vičius skaitys paskaitą apie tes
tamentų sudarymą ir palikimus gi
minėms Lietuvoje.

— Lankėsi ir svečių knygoje pa
sirašė: Janina Vabolienė Australi
jos LB krašto valdybos narė ir 
Adelaidės radijo valandėlės ve
dėja, Raimundas-Marius Lapas, 
Tomas Strolia, Andrius ir Da
rius Polikaičiai iš Čikagos, Linas 
Polikaitis iš Los Angeles, Vidas 
Nevarauskas iš Detroito ir Daiva 
Piečaitytė iš Verduno, Que.

— Aplankyti ligoniai: J. Ažuba
lis, Ę. Jankus, B. Vaidila, V. Dagi
lis.

Gauta žinia telefonu, kad š. 
m. gruodžio 1 d. Šveicarijoje 
mirė dr. A. Gerutis, dirbęs dip
lomatinėje Lietuvos tarnyboje 
ir plačiai reiškęsis visuome
ninėje bei žurnalistinėje sri
tyje, keldamas pavergtos Lie
tuvos išlaisvinimo klausimą.

Mėnraštis “Speakup”, kurio 
leidėjas ir vyr. redaktorius 
yra Giliaras Urbonas, š. m. 10- 
11 nr. tarp kitų aktualių 
straipsnių išspausdino dr. K. 
Bobelio raštą Kopenhagos tri
bunolui, advokatų Žumbakio 
ir Mato diskusiją apie sovie
tinius dokumentus, A. Mažei
kos straipsnį apie OSI-KGB 
bendradarbiavimą. Adresas: 
“Speakup”, Box 272, Station B, 
Toronto, Ont. M5T 2W2. Meti
nė prenumerata — $14.

Baltiečių grupė, minėdama 
Žmogaus teisių dieną gruodžio 
8, surengė demonstraciją To
ronto rotušės aikštėje ir jos 
metu paleido 1500 balionų su 
sovietų kalinamų baltiečių 
pavardėmis bei adresais. Bu
vo matyti plakatų su įrašais: 
“Ruskiai pasitraukit iš Rytų 
Europos”, “Rusai yra Lietuvos 
okupantai” ir pan. Prie jų ple
vėsavo Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos vėliavos. Demonstracija 
susilaukė gana plataus dėme
sio didžiojoje spaudoje ir te
levizijoje. Ją rodė ne tik To
ronto, bet ir Hamiltono televi
zija.

Rusų kilmės aktorius Peter 
Ustinov rengia prosovietinį 
filmą, kuris bus rodomas tele
vizijoje. Jame vaizduojamas 
sovietinis gyvenimas iš gra
žiosios pusės, kuriame matyti 
laimingi žmonės. Pasak žurna
listo Bob MacDonald (“The To
ronto Sun” 1985. XII. 5), filmas 
esąs kontroliuojamas Sov. Są
jungos valdžios. Greičiausiai 
prosovietinėje šviesoje bus 
rodomas ir gyvenimas sovietų 
okupuotoje Lietuvoje, iškrei
piant esamą tikrovę.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Prieškalėdinis susikaupi

mas, kuriam vadovaus kun. A. Sau- 
laitis, SJ, bus gruodžio 20-22 d.d.

— Uždaros rekolekcijos mote
rims — gruodžio 13-15 d.d. Mary 
Lake vienuolyne. King City. Skam
binti J. Marcinėnienei arba L. 
Senkevičienei.

— Gruodžio 6 d. palaidota a.a. 
Emilija Skrupskienė, 96 m. am
žiaus; gruodžio 9 d. palaidotas 
a.a. Jonas Samulevičius, 80 m. 
amžiaus.

— Religinis pokalbis, diskusi
jos ir malda jaunimui kiekvieną 
antradienį —7 v.v. Seselių namuo
se.

— Skautų Kūčios — Prisikėlimo 
salėje gruodžio 15 d., 5 v.p.p.

— Bilietai Naujų metų sutikimui 
platinami po Mišių salėje.

— Parapijai aukojo: a.a. Kazi
mieras Jurkštas (testamentu) 
$1000, A. V. Puzeriai $500, P. 
Skrupskas $300, JI. R. Rusliai 
$250, Z. Tumosienė $200, Alg. Ba- 
nelis $200, V. Sinkevičius $100, 
L. Mačionienė $100; $50 — V. I. 
Biskiai, J. Bukšaitis, J. P. Ba- 
rakauskai, A. Lukošienė; religi
nei Lietuvos šalpai — A. Žilėnas 
$100; vienuolynui — J. O. Mickai 
$300, A. Kairienė $50; “Kronikai”
— K. Juknevičienė $100; vargšams: 
A. Kairienė $40; stovyklavietės 
remontui — V. Sinkevičius $100, 
P. Gaidelis $50, K. M. Janeliūnai 
$50.

— Mišios gruodžio 15, sekma
dienį, 8.30 v.r. — už a.a. Praną 
Valaitį, 9.30 v. r. — už a.a. Anta
ną ir Oną Sodaičius ir Sukauskų 
mirusius, 10.15 v.r. — už Paškevi
čių ir Stančikų mirusius ir a.a. So
fiją Ulbinienę, 11.30 v.r. — už para
piją, 7 v.v. — už a.a. Feliksą Senkų.

Toronto Maironio mokyklos 
metinė Kalėdų eglutė bus gruo
džio 14, šeštadienį. Programa 
prasidės 10 v.r. mokyklos audi
torijoje. Tėvai prašomi atvežti 
mokinius 9 v.r. ir pasiimti 11 v. 
po eglutės programos. Kviečia
me visus vaikučius atsilankyti, 
ypač tuos, kurie nelanko mo
kyklos. Esame gavę žinią, kad 
šv. Nikalojus aplankys moki
nius programos metu.

Dail. Dagys gruodžio 15, sek
madienį didžiojoje Toronto 
Lietuvių namų salėje rengia 
savo kūrinių-skulptūrų paro
dą, kuri bus atdara lankyto
jams nuo 10 v.r. iki 2 v.p.p. Visi 
kviečiami susipažinti su senes
niais ir naujausiais darbais 
skulptoriaus, mininčio savo 80 
metų sukaktį.

Kanados daugiakultūrių rei
kalų ministeriui Otto Jelinek 
pagerbti Europos pavergtų 
tautų komitetas, kuriame daly
vauja ir lietuviai, rengia vaka
rienę š. m. gruodžio 16, pirma
dienį, Latvių kultūros centre 
(4 Credit Union Drive, Toron
to, Ont.). Pradžia: kokteilių
— 7 v.v., vakarienės — 8 v.v. 
Kaina — $15. Lietuvių atstovai 
stengiasi sudaryti grupę tau
tiečių ir užimti bent keletą 
stalų. Kreiptis į adv. A. Pace- 
vičių tel. 762-7393.

Ontario daugiakultūrių ir pi
lietinių reikalų ministerė Li
ly Munro praneša, kad data 
siūlyti kandidatus žymenims 
gauti už savanorišką veiklą 
visuomenei pratęsta iki š. m. 
gruodžio 31 d. Be jau turimos 
programos “Volunteer Awards 
Program” įsteigta nauja pro
grama “Outstanding Achieve
ment Awards”. Ji skirta pa
gerbti asmenims, išskirtinai 
pasižymėjusiems savanoriš
koje visuomeninio-kultūrinio 
pobūdžio veikloje. Žymenys 
skiriami ir pavieniams asme
nims, ir organizacijoms. Adre
sas: 77 Bloor St. W., Toronto, 
Ont. M7A 2R9. Tel. (416) 965- 
7505.

A. a. Vinco Čerškaus atmi
nimui Ona Čerškutė-Spidell 
“Tėviškės žiburiams” paau
kojo $25.

KLK moterų draugijos Lie
tuvos kankinių parapijos sky
rius gruodžio 8 d. surengė sa
vo metinę šventę. Pamaldose 
11 v.r. dalyvavo organizuotai 
su savo vėliava. Jaukus ir gau
sus pobūvis su šeimų nariais 
įvyko Anapilio Parodų salėje. 
Meninę programą atliko “Su
tartinės” kvartetas, vadovau
jamas muz. N. Benotienės. Po 
vaišių gausūs dalyviai ir da
lyvės bandė savo laimę lote
rijoje. Pobūvyje dalyvavo gen. 
konsulas dr. J. Žmuidzinas 
su Ponia, dr. Aleksas ir dr. Mi
kas Valadkos (vėliavos kūmai) 
su šeimomis. Visam renginiui 
vadovavo skyriaus valdyba su 
pirm. G. Trinkiene priešakyje.

SKTO KWI®S MONTREAL

Programoje: lietuviški papročiai, draugovių pasirodymai ir Kalėdų senelis.
Kviečiami broliai skautai, skautininkai-kės, tėvai ir rėmėjai. „

Rengia “Šatrijos” tuntas

VAKARAS ANAPILYJE
gruodžio 24, antradieni 8 valandą vakaro A
Programoje: Kūčių nuotaikos meninė dalis, bendros kalėdinės giesmės, 
Kalėdų senelis mažiesiems, tradicinių valgių vakarienė, 
paruošta J. Bubulienės
Kainos: suaugusiems — $12, pensininkams — $11, vaikams nuo 12 iki 15 metų

— $8, nuo 7 iki 12 metų — $5, nuo 1 iki 7 metų — nemokamai
Stalus rezervuoti, pranešant šeimos narių skaičių (stalas vienai šeimai — 

(nuo 6 iki 26 asmenų), G. Trinkienei tel. 762-9517 arba 
J. Bubulienei tel. 279-0256.

Bilietai gaunami sekmadieniais Anapilio parapijos salėje po pamaldų, '- 
kitomis dienomis — augščiau minėtais telefonais.

Kūčių vakarą rengia ir visus tautiečius dalyvauti maloniai kviečia —

KLK moterų dr-jos Lietuvos kankinių parapijos skyrius

“Rūtos” klubo bazaras lapkri
čio 30 d. ir gruodžio 1 d. praėjo 
su neblogu pasisekimu. Tarp ki
tų svečių trumpam buvo užsukęs 
prieš mėnesį išrinktas Verduno 
burmistras R. Savard, savo lai
ku buvęs parlamento narys iš šio 
rajono. Jisai pažadėjo savo įstai
gos bet kokią reikalingą pagalbą.

Zigmas Barysas už praėjusią 
vasarą mirusios savo žmonos sie
lą paaukojo AV ir Šv. Kazimie
ro parapijoms po 500 dol., užpra
šydamas atitinkamą skaičių Mišių.

Kun. St. Kulbiui, SJ, sunkiau 
susirgus, AV parapijai talkina 
kun. Iz. Sadauskas, SDB.

A. a. Petronėlė Užkuraitytė-Sa- 
kaitienė mirė lapkričio 28 d. Pa
laidota iš AV šventovės gruodžio 
2 d. Notre Dame dės Neiges kapi
nėse. Liūdi vyras, penki vaikai,

aštuoni vaikaičiai ir sesuo Čika
goje.

Provincinių rinkinių metu gruo
džio 2 d. viena iš rinkiminių būsti
nių buvo AV parapijos salė. B.S.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Sau
sio 12 d. po Mišių įvyks metinis 
parapijos narių susirinkimas ir 
pietūs. — Klebonas kun. St. Šilei
ka yra išvykęs į Bruklyną ir į To
rontą vesti rekolekcijų. — Šven
tovės remonto išlaidoms padengti 
po $100 aukojo: Vasilauskai, Mar
kauskai. Baršauskai, Jagėlavičiai, 
Norkeliūnai, Tetmajeriai, Luko
ševičiai, Šitkauskai, Valinskai, 
Lietuvininkai, Gudzinskai, O. 
Glaveckienė, L. Bernotienė, O. 
Žilinskaitė, seserys Andraitytės, 
A. Zenka. — Šventovė baigta re
montuoti ir dažyti, belieka išva
lymas ir altorių sutvarkymas. Sk.

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

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. H1X 1L7

f fMAt* MONTREALIO LIETUVIŲ 
lift*Aw KREDITO UNIJA
1475 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827 Į

.................................  J ' '    M.      
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1. Šilta vakarienė su vynu
2. Šalti užkandžiai 11.30 valandą vakaro
3. Nemokamas baras
4. Šampanas
5. Justo Vaičiaus vadovaujamas orkestras, 

puikiai išpuošta salė

Stalai numeruoti. Pakvietimus prašoma įsigyti iš anksto - sekmadieniais 
po pamaldų Anapilyje ir vakarais pas R. Celejevvską 231 -8832. 
Vakarienę ir užkandžius ruošia — J.Bubulienė.
Visus dalyvauti maloniai kviečia —

Lietuvos kankinių parapijos tarybos administracinė sekcija

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6, tel. 532-3311

Tradiciniai Kūčių valgių patiekalai
Kalėdinė muzikinė programa ir bendros dalyvių giesmės 
Kalėdų senelis su dovanomis mūsų mažiesiems 
Vietos rezervuojamos. Bilietai parduodami LN raštinėje 
ir sekmadienių popietėse.

7.30 vai. vakaro, 
Karaliaus Mindaugo 
menėje

BILIETŲ KAINOS: vaikams iki 6 metų nemokamai, 6-12 metų $6, 
12-18 metų $10: studentams ir pensininkams $12, suaugusiems $15.00.

Šilta vakarienė su vynu ir šampanu 
Šaltų užkandžių bufetas 
Geras orkestras, linksmi šokiai 
Stalai numeruoti. Vietos rezervuojamos iš anksto | 
Baras »

g

gruodžio 31, 
antradienį,
7 vai. vakaro, 
Karaliaus Mindaugo ir 
Karalienės Mortos 
menėse

ĮĖJIMAS: suaugusiems $22.50, studentams iki 25 m. $12.50 
Bilietai parduodami LN raštinėje ir sekmadienių popietėse.

VISUS DAL YVAUTI ŠIUOSE RENGINIUOSE NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA — LIETUVIŲ NAMAI

&

to 
to

&

to 
to 
to 
to 
to 
to

to

to 
to

to

to

to 
to 
to 
to

to 
to

&

MOKA UŽ:
Certifikatus: min. $1,000.00

1 metų ......................
Terminuotus indėlius:

1 metų ......................
180-364 d................
120-179 d.................

60-119d................
30- 59 d................

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

Čekių sąsk..........................

DUODA 
PASKOLAS:

8.75%

8.50%
8.25%
8 %
7.75%
7.50%

6.25% 
6 % 
5.75% 
5 %

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

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

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

t_____ ■___________________ " _______________________

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

LIETUVIU VAIKU NAMAMS To
ronte reikalinga mokytoja su ECE 
diplomu. Skambinti tel. 534-5773.

LIETUVIU DIENRAŠTIS “DRAU
GAS” tik po 18 kanadiškų centų už 
vieną numerį užsakykite dabar, jei 
negaunate. Metinė prenumerata tik 
45 dol. naujiems skaitytojams. Už
sakyti Anapilio knygyne arba per V. 
Aušrotą, 29 Sun Row Dr., Wes
ton, Ont. M9P 3H5. (Pratęsimas 
metams — 74 kan. dol.).

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

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

GAMINU namuose pagal užsaky
mus vištienos arba anties susuk
tus kepsnius. Skambinti Irenai va
karais: tel. 535-3847 Toronte.

NATŪRALAUS GYDYMO KLINI
KA mediciniškas pooperacinis gy
dymas. Patarimai asmeniniais ir 
šeimos reikalais. B. Naujalis, M.T. 
N.A.N.P. 460 Roncesvalles Avė.. 
Toronto, Ont. Tel. (416) 533-8008.

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

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

JIEŠKAU PIRKTI mergaitei jūrų 
skautės vasarišką uniformą (dydis 
14-16) arba siuvėjos, kuri galėtų pa- 
siųti. Skambinti tel. 255-8952 To
ronte.

NAŠLĖ NORI SUSIPAŽINTI su 
aktyviu, savarankišku, patriotu 
pensininku, mėgstančiu kultūri
nius renginius be alkoholio. Rašy
ti “TŽ” adresu, pažymint ant voko 
"Namėdai”.
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“Dievas teikiu mums meilę, 
kad mylėtume tų, kurį 

Jis mums duoda ”

Gerry Lougheed 
Funeral Home

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

R

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

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

CANDLELIGHT 
CATERERS

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

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.


