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Per slenkstį žengiant
Nauji metai — naujas laiko slenkstis, per kurį visi tu

rime žengti. Jį peržengę sutinkame tuos pačius pagrin
dinius rūpesčius, bet jau šiek tiek pakitusiose aplinky
bėse. Visų pirma pasitinka mus pavergtos Lietuvos rū
pestis. Nepriklausomu gyvenimu po I D. karo jinai džiau
gėsi tiktai 22 metus, o naują vergiją kenčia jau 45-rius 
metus. Naują prošvaisčių laisvės linkme kol kas nema
tyti. Amerikos prezidento R. Reagano politikoje paste
bimas jieškojimas naujos taktikos. Ligšiolinėje jo poli
tikoje vyravo aiški linkmė — priešintis visu frontu sovie
tinei plėtrai, stiprinti ginkluotąsias savo pajėgas, nau
jais išradimais užtikrinti saugumą erdvėje ir kalbėti su 
Sov. Sąjunga remiantis jėgos pozicija. Po pasitarimą su 
dabartiniu sovietą valdovu M. Gorbačiovu Ženevoje ma
tyti ženklą, rodančią Amerikos oficaliosios politikos 
švelnėjimą, polinkį daugiau derėtis, negu grasinti stip
riais pareiškimais. Tai rodo nuosaikesnis tonas preziden
to kalbose apie Sov. Sąjungą, numatyti susitikimai su M. 
Gorbačiovu Vašingtone ir Maskvoje. Galimas dalykas, 
kad vėl prasidės naujas politinis atolydis, švelninantis 
abiejų didžiąją galybių santykius. Tai liudija ir susitari
mas vėl pradėti pasikeitimus mokslo, meno, kultūros 
žmonėmis ir tuo būdu siekti abiejų kraštą visuomenių 
suartėjimo.

RYŠIUM su besikeičiančia taktika, kyla klausimas, 
kaip Amerikos vyriausybė žiūrės į sovietų paverg- 
■ tą tautų išeivijos veiklą, jų instituticijas, atstovy
bes, ją reikalui įsteigtas radijo programas, organizaci

jas. Iki šiol prezidento R. Reagano vyriausybės politika 
pavergtom tautom buvo labai palanki, išdrįso netgi pra
plėsti jų naudai kai kurias radijo programas. Ar ji bus ir 
toliau tokia pat palanki ir atvira, kol kas dar nežinia. Ga
lima tiktai spėti, kad ir šioje srityje Amerikos politika 
bus atsargesnė, mažiau atvira, daugiau paisanti sovieti
nių reikalavimų. Bet, antra vertus, ji sieks lengvatų pa
vergtiesiems diplomatinėmis derybomis, vengs ypač žo
džio “išlaisvinimas” (jo vengė ir seniau), reikalaus žmo
gaus teisių įgyvendinimo. Tai matyti pvz. iš Amerikos 
valstybės departamento laiško “Tėviškės žiburiams”, ku< 
riame sakoma, kad Baltijos valstybių klausimas priklau
so žmogaus teisių sričiai. Amerikos prezidentūra gavo 
daugybę laiškų iš organizacijų bei paskirų asmenų, pra
šančių pasitarimuose su Gorbačiovu kelti Baltijos vals
tybių nepriklausomybės klausimą, tačiau Valstybės de
partamento laiške apie jų nepriklausomybę tiesiogiai 
neužsimenama. Visa tai verčia manyti, kad naujoji Ame
rikos taktika, pasukusi diplomatinių derybų linkme, ma
žiau dėmesio skirs pavergtųjų išlaisvinimui, ribodama
sis jų būklės palengvinimu.

NĖRA betgi pavojaus, kad Amerika sovietų paverg
tų tautų klausimą palaidotų. Tam ji yra per daug 
užsiangažavusi. Visi jos pokariniai prezidentai 
buvo palankūs pavergtiesiems, nors vieni jų rodė dau

giau iniciatyvos, kiti mažiau. Prezidentas Eisenhoweris 
buvo vadinamas net “išlaisvintoju”. Mažiau susirūpini
mo buvo matyti prezidento J. Carterio laikais, bet paverg
tųjų savaitė niekad nebuvo atšaukta, kongresas kasmet 
prisimena Vasario 16-ją ir kitų pavergtų tautų nepriklau
somybės dienas, o prezidentas R. Reaganas yra paskel
bęs net Baltiečių laisvės dieną. Taigi Amerika ir toliau 
pasiliks tautų laisvės tvirtovė, bandanti panaudoti ne 
tiktai fizinius, bet ir moralinius bei diplomatinius gink
lus. Tokią mintį perša dabartinio Amerikos valstybės 
sekretoriaus G. Schultzo lankymasis Rumunijoje, Veng
rijoje ir Jugoslavijoje. Kiek matyti iš spaudos, jis ten ban
dė daugiau praskleisti geležinę uždangą, sustiprinti tų 
kraštų turimą šiokį tokį savarankiškumą, atkreipti dėme
sį į žmogaus teisių įgyvendinimą. Atrodo, kad naująja 
Amerikos taktika jau bando pasinaudoti žydai. Kitų pa
vergtų tautų būklė yra skirtinga, tačiau ir joms bei jų 
veiksniams laisvajame pasaulyje teks rasti naujus ke
lius, įgalinančius panaudoti dabartinę Amerikos taktiką 
pavergtųjų laisvinimui.

PašaLilio į\7ykioi
1985 M. UŽBAIGTI SU REKORDINIU ORINIO SUSISIEKIMO 
auką skaičiumi. Žuvo net 1.948 asmenys 34-rių keleivinių lėk
tuvą nelaimėse, apimančiose reguliarius ir specialiai užsakytus 
skrydžius. Ankstesnis rekordas priklausė 1974 m., kai 27-iose 
užregistruotose nelaimėse buvo susilaukta 1.299 auką. Kanadą 
ir Ameriką labiausiai sukrėtė ankstyvą 1985 m. gruodžio 12 d. 
rytą “Arrow Air” bendrovės “DC-8” lėktuvo nukritimas prie 
Ganderio orauosčio Niufaundlandijoje. Tuo lėktuvu Kalėdą 
šventėms iš Kairo skrido 101-sios amerikiečių parašiutininką 
divizijos 248 kariai, atlikę taikos priežiūros tarnybą Sinajaus

KANADOS ĮVYKIAI

Padidinamos pensijos
Sveikatos ministeris J. Eppas 

pranešė pensijų padidinimus 
nuo 1986 m. sausio 1 d. Tiems, 
kurie šiemet pradės gauti Ka
nados pensiją, jos maksimalus 
mėnesinis dydis bus $486.11. 
Ją anksčiau gavusiems ši pen
sija bus padidinta 4%. Visiems 
kanadiečiams duodama mėne
sinė senatvės pensija nuo 
$282.94 padidinama iki $285.20. 
Mėnesinis papildas neturtin
giems viengungiams pensinin
kams padidinamas nuo $336.26 
iki $338.95. Pensininką šeimai 
— vyrui ir žmonai tas papildas 
kiekvienam padidės nuo $219 
iki $220.75.

Kvebeko parlamente buvo 
prisaikdintas premjero R. 
Bourassos 27 ministerią kabi
netas. Su liberalais parlamen- 
tan grįžo ir Kanados vėliava, 
pašalinta premjero R. Leves
que separatistinės Kvebeko 
partijos valdymo metais. Ta

da parlamento rūmuose buvo 
palikta tik provincinė paties 
Kvebeko vėliava. R. Bourassa 
pareiškė žurnalistams, kad 
Kanados vėliava dabar bus ša
lia Kvebeko vėliavos. Jis taip
gi nori sekančių dvejų metų 
laikotarpyje Kvebeką įjungti į 
Kanados konstituciją, kuri iš 
Britanijos buvo atsivežta ir 
atitinkamai pakeista be prem
jero R. Levesque parašo. Šiuo 
reikalu premjeras R. Bourassa 
jau pradeda pokalbius su Ka
nados ministeriu pirm. B. Mai
roniu. Rasti Otavai ir kitoms 
provincijoms priimtiną spren
dimą nebus lengva, nes R. Bou
rassa nori apsaugoti tautinius 
Kebeko interesus ir netgi tu
rėti veto teisę kai kurių refor
mą atvejais. Pirmiausia jam 
reikės laimėti papildomus rin
kimus į parlamentą. Jie įvyks 
sausio 20 d. vienoje Montrea- 
lio rinkiminėje apylinkėje.

(Nukelta j 8-tą psl.)

Praėjo Kalėdos, praėjo Nauji metai su visais švenėią džiaugsmais, o dabar — vėl į mokyklą Nuotr. St. Dabkaus

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Kardinolo laiškas komunistų žurnalui
“Negaliu tylėti” — rašo Čekoslovakijos kardinolas Tomašekas

Čekoslovakijos primas kar
dinolas Tomašekas pasiuntė 
atvirą laišką Prahoje leidžia
mo komunistą ideologinio žur
nalo “Taikos ir socializmo 
klausimai” redakcijai. Žurna
las šių metų devintame nume
ryje paskelbė Vasilio Bejdos 
straipsnį apie Vatikaną, dėl 
kurio kardinolas kaip aukš
čiausias Katalikų Bendrijos 
Čekoslovakijoje atstovas rašo 
negalįs tylėti. Kardinolas ne
atsako į autoriaus priekaištus 
popiežiui Jonui-Pauliui II, ku
rį visas kultūringas pasaulis 
gerbia. Dėl autoriaus pažiūrų 
apie “politinį religijos pobū
dį” kardinolas tik trumpai pa
stebi, kad jos visiškai klaidin
gos, nes tai reikštų, kad K. Bend
rija neturinti teisės pasisaky
ti viešaisiais reikalais. Prie
šingai, rašo Čekoslovakijos 
primas, tokia yra K. Bendrijos 
pareiga!

Komunistinio žurnalo auto
rius teigė, kad K. Bendrija lai
kosi “viduramžių principų” 
skyrybų, abortų, gimimą kont
rolės dalykuose. Kardinolas 
trumpai pastebi, kad naujausi 
medicinos tyrimai aiškiai rodo, 
jog ir negimęs kūdikis yra žmo
gus, kuris ginasi nuo gydytojų 
pasikėsinimo į jo gyvybę. To
dėl K. Bendrijos pažiūra čia 
visiškai sutinka su medicinos 
mokslo faktais.

Visa tai suminėjęs, kardino
las Tomašekas komunistų 
ideologinio žurnalo redakci
jai rašo: “Tačiau aš turiu griež
čiausiai protestuoti prieš tei
gimą, kad ‘imperialistinės jė
gos mėgina Čekoslovakijos Ka
taliką Bendriją paversti savo
tiška antisocialistine opozici
ja’. Mūsų Bendrija siekia ne 
kokią nors politinę opoziciją 
sukurti, bet skelbti Evangeli
ją ir normaliai darbuotis sie
lą išganymui”.

Toliau jis nurodo, kad ne K. 
Bendrija, bet oficialūs sluoks
niai mėgino šventojo Metodi

jaus mirties tūkstantmečio su
kaktį Velehrade supolitinti. 
Jau vien šis faktas parodo, koks 
bergždžias autoriaus tvirtini
mas, kad “Čekoslovakijos vals
tybė nesikiša į K. Bendrijos 
reikalus ir griežtai gerbia jos 
vidaus principus bei normas”.

Kardinolas rašo: “Gerai ži
noma, kad valstybės organai ki
šasi į mūsą Bendrijos reikalus, 
netgi iki mažiausią smulkme
ną. Valstybės priežiūra vyk
doma visuose lygiuose, pasiek
dama absurdiškų proporciją, 
kai kišamasi net į asmeninį 
ir privatų religijos gyvenimą. 
Tai rodo tikinčiųjų, ypač jau
nimo, puolimai, sekimas, dis
kriminavimas. Kaip tik dėl tos 
priežasties jie privačiai ren
kasi melstis, giedoti ir skai
tyti Šventojo Rašto. Už tai jie 
dažai kaltinami pažeidę Bau
džiamojo kodekso straipsnį 
dėl šventovių ir religinių or
ganizacijų valstybinės priežiū
ros nepaisymo”.

Prahos kardinolas primena, 
kad Čekoslovakijos konstitu
cija užtikrina išpažinimo lais
vę. Kiekvienas asmuo turi tei
sę išpažinti bet kokią tikybą 
ar jos neišpažinti ir atlikti re
ligines apeigas. Jei tai reikštą 
tiktai kulto laisvę, tai tikėji
mo laisvė būtų apribojama tik 
kulto pastatais, tačiau konsti
tucija garantuoja “išpažinimo 
laisvę”, kurios negalima apri
boti kulto laisve. Konstituci
ja užtikrina visą piliečiu ly
gias teises ir pareigas. T a i 
reiškia, kad tikintieji, ne tik 
ateistai, turi lygią teisę nau
dotis spauda. Bet kaip yra tik
rovėje? Knygyną lentynos per
krautos ateistinėmis knygo
mis, tik nė vienos religinės 
knygos nėra. Kodėl? — klausia 
kardinolas. Dešimt vyskupiją 
neturi savo vyskupą. Šventasis 
Tėvas pasirengęs joms visoms 
paskirti ganytojus, vadinasi, 
kliūtys kažkur kitur. Tikintie

ji, kurie sudaro šalies gyven
tojų daugumą, nesulaukia savo 
religinių reikmių patenki
nimo.

Baigdamas savo raštą, Pra
hos kardinolas susieja taikos 
ir teisingumo reikalą, pabrėž
damas, jog tik tada pasibaigs 
ginkluotės varžybos, kai visos 
pasaulio valstybės nuosekliai 
gerbs teisingumą ir pagrindi
nes žmogaus teises. Lmb.

Apie Sadūnaitę 
vokiškai

1984 m. vasarą didžiausias 
Europos krikščioniškas savait
raštis “Neue Bildpost”, leidžia
mas V. Vokietijoje, keliuose 
numeriuose rašė apie Nijolės 
Sadūnaitės kančių kelią. 
Straipsnis pavadintas “Nijo
lė liūtų urve”.

Medžiagą savaitraščiui pa
rūpino bene jos vardu pasi
vadinęs būrelis, veikiąs V. Vo
kietijoje.

Ten buvo rašyta apie kratą 
pas ją, suėmimą, tardymus, 
teismą, nubaudimą, vežimą at
likimui bausmės, darbą bei gy
venimo sąlygas, baudimus už
darymais į vienutes dėl darbo 
normą neatlikimo, ligas, badą, 
sugrūdimą su kriminalistais, 
ištrėmimą atlikus bausmę ir t.t.

Prieš keletą savaičių tas 
pats savaitraštis pranešė, jog 
leidykla “Christiana” (7770 
Singen, Postfach 110) yra iš
leidusi apie ją 161 psl. knygą, 
“Gottes Untergrundkaempfe- 
rin” (Dievo kovotoja pogrin
dyje).

Pranešdamas apie šios kny
gos išleidimą, savaitraštis mi
nėjo drąsų Sadūnaitės išpaži
nimą Dievo jau mokykloje, 
drąsią laikyseną teisme, prieš 
KGB agentus, kad ši knyga yra 
istorija meilės, kartu ir lie
tuvių tautos kančią, šauksmas 
į miegančius krikščionis Va
karuose ir t.t. J. Kairys 

pusiasalyje. Kartu su jais žuv 
papildžiusiu lėktuvu buvo kyla 
zijos bazę Fort Campbell, Ken
tucky valstijoje. Lėktuvas stai
ga pakrypo į dešinę pusę ir nu
krito pradėjęs kilti. Tikroji ne
laimės priežastis tebėra ne
nustatyta, nes beveik viską su
naikino kritimo smūgis ir dide
lių kuro atsargų sukeltos lieps
nos. Iki Kalėdų tebuvo atpa
žinti mažiau apdegę 38 karių 
palaikai. Žuvusiųjų šeimas 
Port Campbell bazėje aplan
kė ir guodė prez. R. Reaganas 
su žmona Nancy. Šią skaudžią 
nelaimę politinei propagan
dai panaudojo Sovietą Sąjun
ga, teigusi, kad 101-ji parašiu
tininką divizija yra slaptai ruo
šiama staigiems smūgiams už 
Amerikos ribą. Iš tikrąją žu
vusieji parašiutininkai tik at
liko taikos priežiūros darbą 
Sinajaus pusiasalyje. Dėl to 
ir namo jie buvo vežami nežy
mios “Arrow Air” bendrovės 
gerokai senstelėjusiu lėktuvu.

Šešeri karo metai
Sovietų invazija Afganista

ne sulaukė šešerią metų su
kakties, nors buvo tikėtasi tik 
trumpalaikio įsiveržimo Mask
vos pasirinkto prėz. B. Karma- 
lio režimui užtikrinti. Kovose 
žuvo tūkstančiai sovietų ka
rių, šimtai tūkstančių afganis
taniečių. Sovietų kontroliuo
jama Afganistano kariuomenė 
dėl nesibaigiančių pabėgimų 
nuo 80.000 vyrų sumažėjo iki 
30.000. Laisvės Afganistanui 
siekia apie 200.000 mahome
tonų partizanų. Juos stengia
si palaužti 115.000 sovietų ka
rių. Anksčiau Afganistanas tu
rėjo 15 milijonų gyventojų, ku
rių penki milijonai dabar yra 
pasitraukę Pakistanan, milijo
nas — Iranan. Prieš Kalėdas 
“Pravda” prisipažino, kad prez. 
B. Karmalio režimas neapima 
visos afganistaniečių tautos. 
Esą komunistams ten reikia 
praplėsti socialinę revoliuci
jos bazę. Matyt tuo tikslu Ka
bule buvo paskelbtas valdžios 
papildymas 14 naujų ministe
riu, jų pavaduotojų ir pata
rėjų. Daugumą šiame sąraše 
sudaro komunistinei liaudies 
demokratų partijai nepriklau
santys žmonės.

Sudrumstos šventės
Kalėdiniame popiežiaus Jo- 

no-Pauliaus II žodyje pagrin
dinis dėmesys teko pasaulyje 
pažeidžiamom žmogaus tei
sėm, alkiui, priespaudom ir 
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j ir aštuoni įgulos nariai. Kurą 
ma baigminiam skrydžiui į divi-

masinėm kančiom. Jonas-Pau- 
lius II kalbėjo kaip Romos 
vyskupas prie antrojo tūks
tantmečio užbaigos artėjan
čiam pasauliui. Šventinę nuo
taiką sudrumstė teroristų įsi
veržimas gruodžio 27 d. į Vie
nos ir Romos orauosčius. Jie 
ten mėtė granatas ir šaudė prie 
Izraelio “EI Al" bendrovės sky
riaus. Nukentėjo įvairių tau
tybių keleiviai. Romoje žuvo 
15 asmenų, buvo sužeisti 74, 
Vienoje žuvo 3, sužeisti 47. Į 
žuvusiųjų skaičių Romoje įjun
giami ir trys teroristai. Vie
noje — vienas.

Kraujas Irane
Irano ajatolą R. Chomeinį, 

86 metų amžiaus senį, ateity
je pakeis ajatola H. A. Mona- 
zeris. R. Chomeinis aštriai 
puolė užsienio spaudą dėl jo 
režimui priskiriamų neteisin
gų žiaurumų. Prieš Kalėdas 
tuos žiaurumus Irane svarstė 
Jungtiniu Tautų komitetas. 
Liudininkėmis buvo pristaty
tos dvi kalėjimuose kankintos 
mokytojos. Komitetas atsisakė 
jų liudijimo dėl oficialaus 
Irano protesto. Su žurnalis
tais jos susitiko tik prie Jung
tinių Tautų. Viena moteris ne
teko kalėjime žiauriai nukirs
tos kairės kojos. Numirti ji bu
vo išmesta gatvėn, kur ją išgel
bėjo praeiviai. Kita rodė ciga
retėmis apdegintas savo krū
tis, pasakojo apie kalėjime ma
tytas masines egzekucijas. Su 
Iraku kariaujančiam Iranui 
dabar reikia kraujo sužeistiem 
kariam gelbėti. Jai teko matyti 
iš gyvo kalinio švirkštais iš
sunkiamą kraują.

Poeto kritika
Poetas Jevgenijus Jevtušen- 

ka, turintis pilną kompartijos 
pripažinimą Maskvoje, kartais 
jai pažeria aštrios kritikos. 
Rašytojų sąjungos suvažiavi
me 1985 m. gruodžio 12 d. J. 
Jevtušenka pasmerkė aprašo
mų įvykių iškraipymą politi
niu tikslu, oficialų praeities 
teismų nutylėjimą, užmiršimą 
istorijos šiukšlynan išmestų 
žymių komunistų, specialias 
krautuves bei kitas privilegi
jas rašytojams ir kitiems kom
partijos išrinktiesiems, kai 
eiliniams žmonėms trūksta 
maisto ir kitų gaminių. J. Jev
tušenka priminė, kad ir jis pats 
naudojasi tokia nepateisina
ma išimtimi.
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Mažas ūgiu, didelis dvasia
Kunigas Alfonsas Lipniūnas ir naujas leidinys apie jį

PLO Centrinėje Amerikoje
Toli siekiantys teroristiniai ryšiai, neskelbiami viešumoje

KUN. DR. J. GUTAUSKAS

Jis buvo neaukštas ūgiu, bet 
didelis savo dvasia, įtaka, veik
la, pasiaukojimu. Tai deganti 
ugnis — “ignis ardens”, apšvie
čianti kitus ir juos dvasiškai 
šildanti. Ne tiek kontemplaci- 
jos, kiek akcijos žmogus. Bet 
jam svetimas buvo veikimas 
dėl paties veikimo. Jo visos 
veiklos pagrindas — apaštali
nis degimas. Ėjo į verdantį 
gyvenimą ir nešė į jį prisikė
limo viltį: nuliūdusius drąsi
no, alkanus penėjo, Dievo žo
dį skelbė drąsiai, be baimės, 
rizikuodamas netekti laisvės 
ir net gyvybės. Ir mirė kaip 
kankinys, iškentėjęs dvejus 
metus Stutthofo koncentraci
jos stovykloje 1945. III. 28 d. 
Lenkijoje.

Su juo teko drauge mokytis 
Kauno kunigą seminarijoje 
nuo 1925 m. rudens, vėliau 
klausyti paskaitą teologijos- 
filosofijos fakulteto teologi
jos skyriuje, netgi sėdėti se
minarijos koplyčioje viename 
suole. Matydavau, kaip jo vei
das nušvisdavo priėmus šv. Ko
muniją, lyg kalno viršūnė pa
liesta saulės spindulių. Jutai, 
kad jis myli savo Viešpatį visa 
širdimi. Ruošėsi Jo tarnybai 
visu uolumu: atsidėjęs studi
javo privalomus dalykus, gi
lino svetimą kalbą mokėjimą, 
skaitė naudingas knygas (o 
seminarijos biblioteka ją tu
rėjo apie 100.000), dalyvavo 
saviveiklos būreliuose — absti
nentą, visuomenininką, litera
tą. 1930 m. įšventintas kunigu.

Panevėžio vyskupas K. Palta
rokas jį paskyrė katedros vi
karu ir vyskupijos jaunimo 
direktorium. Prieš jį atsivė
rė dar platesnė veikimo dir
va. Pasunkėjo ir pats darbas. 
1930 m. švietimo ministeris 
K. Šakenis uždraudė mokslei- 
vią ateitininką veikimą mo
kyklose. Už slaptą veikimą 
moksleiviai buvo šalinami iš 
gimnaziją. Kun. A. Lipniūnas 
stiprino moksleivią ateitinin
ką veikimą, padedamas kape
lioną, kurie buvo įpareigoti 
padėti moksleiviams ateiti
ninkams. Nuostabu, kiek tą 
laiką jaunimas turėjo idealiz
mo, pasiaukojimo. Štai Bir
žą gimnazijos ateitininkai 
1938 m. suorganizavo Vabal
ninke kataliką dieną, vos pa
sibaigus mokslo metams. Auto
busais, dviračiais suvažiavo 
šimtai moksleivių ateitininkų. 
Toje šventėje dalyvavo vysk. 
K. Paltarokas, prof. K. Pakš
tas, kan. F. Kemėšis ir kiti žy
mūs žmonės. Tuo laiku kun. A. 
Lipniūnas studijavo Prancū
zijoje.

Plačiau jo asmenybė, jo re
liginė ir socialinė veikla nu
šviesta jo vardo knygoje, re
daguotoje Stasės Vanagaitės- 
Petersonienės, išleistoje 
Švėkšniškių draugijos lėšo
mis 1985 m., minint jo mir
ties 40 m. sukaktį. Knygos tu-
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Kunigas ALFONSAS LIPNIŪNAS

rinį sudaro jį pažinusių, su 
juo dirbusių asmenų atsilie
pimai, daugiausia iš jo veik
los Vilniuje. Knyga išleista 
rūpestingai, darbas atliktas 
su meile ir pagarba tam asme
niui, kuriam ji skirta. Daug 
ryškių, gerų nuotraukų iš tų 
vietovių, kur jam teko dirbti: 
jo gimtosios parapijos Pumpė
nų šventovės, Panevėžio ka
tedros, Šv. Jono šventovės Vil
niuje, Aušros Vartą Marijos, 
lankantis Amerikoje su kun. A. 
Deksniu (dabar vyskupu) ir 
kun. M. Šermukšniu. Paskuti
nė nuotrauka — jo paties ir 
inž. A. Šapalo antkapiai bei 
paminklas Pucke, Lenkijoje, 
visai arti prie Baltijos jūros.

Visi apie jį rašantieji pa
brėžia mintį, kad jis buvo šven
tas kunigas. Tokios pat nuomo
nės buvome ir esame visi kuni
gai, kurie jį geriau pažinome. 
Jei visi kunigai būtą tokie, 
kaip kun. A. Lipniūnas, šian
dien K. Bendrija neišgyventą 
tokią sunkumą.

Knygos pradžioje randame 
įvadinį žodį, biografinią ži
nią. Julius Kakarieka rašo te
ma kun. A. Lipniūnas Vilniuje, 
Elena Tumienė — Kun. A. Lip- 
niūno malda Šv. Jone, Kazys 
Bradūnas — Literatūriniai 
sąlyčiai su A. Lipniūnu, An
tanas Mišelis — Susitikimas 
su kun. A. Lipniūnu Vilniuje, 
Rimvydas Sidrys, M.D. — Vie
nintelis sutiktas šventasis, 
Stasė Šakėnaitė — Lietuvos 
šventąją paviljonas, Stasė 
Vanagaitė-Petersonienė — 
Prisikėlimo nešėjas kun. A. 
Lipniūnas, dr. Vanda Sruo
gienė — 47 lietuviai įkaitai 
(iš knygos “Balys Sruoga mūsų 
atsiminimuose”), Pilypas Na
rutis — Kun. A. Lipniūnas — 
šventasis, kun. Stasys Yla — 
Kun. Alf. Lipniūnas Stutthofo 
koncentracijos stovykloje, 
Kaz. Bradūnienė — Susitiki
mai Vilniuje ir Pucke.

Gaila, kad a.a. kun. Stasys 
Yla nebesuspėjo parašyti apie 
kun. A. Lipniūną monografi
jos, nors tam darbui ruošėsi. 
Bet ir ši knyga yra dailus pa
minklas, pastatytas kun. Alfon
so Lipniūno gerbėjų.

VYTAUTAS A. D AM BRAVA

Kai Jungtinių Tautų visumos 
posėdis balsų dauguma davė 
Palestinos laisvinimo organi
zacijai (PLO) oficialaus ste
bėtojo teises, daugeliui Ara
fato šalininkų nė į galvą neatė
jo, kad PLO rūpi daugiau nei 
diplomatinių derybų keliu su
rasti Art. Rytuose vietą, kur 
palestiniečiai galėtų laisvai 
įsikurti ir nepriklausomai gy
venti. Daugelis neslėpė savo 
simpatijų Palestinos arabams 
ir manė, kad žydai negali sa
vanaudiškai ignoruoti palesti
niečių teisės į teritoriją bei 
valstybinę savivaldą.

Praeityje žydų elgesys su pa
lestiniečiais buvo nusikalsta
mo pobūdžio. Dar ir šiandien 
prisimenu, kai Korėjos karo 
metais Jungtinėse Tautose Pa
kistano delegacijos pirminin
kas Zafrullah Khan dramatiš
kai pasakojo žiauraus žydų el
gesio pavyzdžius su palesti
niečiais. Pasakojo, kad vieną 
Palestinos arabą, išbadę akis 
ir sulaužę kojas, paleido dy
kumoje eiti jieškoti savo “pa
žadėtosios žemės”. Surado mir
tį. Zafrullah Khan pateikė ir 
daugiau pavyzdžių. JT Saugu
mo tarybos dalyviai buvo ap
stulbę.

Niekas ir iš mūsų nelaukė
me, kad ateis laikas, kada PLO 
virs stambiausia, tarptauti
niu mastu veikiančia teroris
tine organizacija. PLO tapo 
naftos doleriais pertekusių 
radikalių arabų valstybių, pir
miausia Libijos, įrankiu. Taip 
pat niekas nemanė, kad Arafa
tas savo teroristinėse avan
tiūrose susiras kelią į P. Ame
riką, ypačiai į Centrinę. Susi
rado.

PLO Kuboje
Iki 1965 m. Fidel Castro rė

mė Izraelį. Pasikeitimas įvyko 
1966 m. Maskvos nurodymu. 
Castrui Maskva pavedė suorga
nizuoti Azijos, Afrikos ir P. 
Amerikos kraštų solidarumo 
organizacijos pirmąją konfe
renciją. Kviesdamas teroristi
nius revoliucionierius iš tri
jų kontinentų, Castro pakvie
tė ir PLO atstovus. Šiame “ren- 
dez vous” PLO ir tapo revoliu
cinės veiklos dalininke P. 
Amerikoje.

Už poros metų Kubos žvalgy
ba ir kariniai daliniai jau tei
kė PLO konkrečią paramą 
Šiaurės Afrikoje ir Irake. 1969 
m. Kubos ir PLO kadrai buvo 
bendrai apmokomi teroristi
nės taktikos Maskvoje ir tų 
pačių metų birželio mėnesį 
drauge vykdė puolimus Sina
jaus dykumoje.

1972 m. Castro, susitikęs su 
PLO vadais Alžyre, nutarė pa
greitinti ir išplėsti bendros 
teroristinės programos vykdy
mą. PLO sutiko plačiau įsi
jungti į kubiečių ligi tol vestą 
P. Amerikos teroristų specia
lų apmokymą Libane, Pietų Je
mene ir Libijoje. 1973 m. Cast
ro nutraukė visus santykius su 
Izraeliu ir tapo aršiausiu Iz
raelio valstybės priešu. 1974 
m. PLO atidarė Havanoje savo 
įstaigą — pačią pirmąją viso
je P. Amerikoje. Tarpusavio 
bendravimas ir šiandien vyks
ta pilnu tempu.

Nikaragva
Nikaragvoje sandinistų 

bendradarbiavimas su PLO 
siekia 1969 m., taigi aštuoniais 
metais anksčiau, negu ameri
kiečiai sužinojo, kad sandi- 
nistai iš viso egzistuoja. Tais 
metais apie 50 sandinistų- 
smogikų nuvyko į Tyrą Alžeri- 
joje treniruotis teroristinio 
pobūdžio karyboje, PLO vado
vaujant. Kai 1969 m. sandinis- 
tas Petro Arauz paėmė Nika
ragvos (Somozos) lėktuvą, pa
aiškėjo, kad ir jis buvo išėjęs 
teroristinę PLO mokyklą. 1970 
m. sandinistų daliniai kovojo 
drauge su PLO prieš Jordano 
karalių Husseiną.

Komunistinio Nikaragvos 
režimo vidaus reikalų minis
teris Thomas Borge patvirtino, 
kad tiek jis, tiek ir kiti san
dinistų “avangardo” vadai bu
vo apmokyti vadovaujančios 
PLO grupės “Al Fatah” dar 
prieš 1970 m. pabaigą. T. Borge 
prieš 15 metų buvo tiesioginė
je Castro žinioje ir dažnai 
vykdavo į Art. Rytus, kur su 
Libijos Khadaffi pinigais ir 
PLO talka gaudavo ginklus 
teroristinei veiklai Centrinėje 
Amerikoje.

PLO — sandinistų santarvė 
oficialiai pasitvirtino 1978 

m. vasario mėnesį, kai abi gru
pės Meksikos mieste padarė 
tarpusavio solidarumo sutartį. 
Nepraleido progos pabrėžti, 
kad bendrą jų kovą jungia ne
apykanta “rasistinei Izraelio 
valstybei”. Sandino šalinin
kai ėjo taip toli, kad net įsi
jungė į Palestinos laisvinimo 
frontą, drauge paskelbdami 
karą Izraeliui.

Nenuostabu, kad kovose 
prieš Somozą 1979 m. PLO siun
tė patikimiesiems sandinis- 
tams ginklus, tik Maroko vy
riausybė tas važtas sulaikė. 
Vis dėlto paskutinėmis revo
liucijos savaitėmis kelios di
delės ginklą siuntos iš Art. 
Rytų pasiekė Nikaragvą. T. 
Borge pastangomis viena gink
lų siunta iš Šiaurinės Korė
jos buvo siunčiama laivu, ku
rio savininkai ir įgula buvo 
PLO žmonės.

1979 m. birželio 7 d., šešias 
savaites prieš sandinistams pa
imant valdžią, oficialus sandi
nistų spaudos atstovas Jorge 
Mandi pripažino, kad septinto 
dešimtmečio pradžioje Nika
ragvos ir Palestinos kraujas 
kartu liejosi Ammane ir kitose 
vietovėse. Tos kovos turinčios 
“Juodojo rugsėjo” vardą. To
dėl esą visai natūralu, kad 
PLO visais įmanomais būdais 
remia Nikaragvos revoliuciją 
ir (komunistinius) sandinistų 
vadus. Mandi prisipažino, kad 
sandinistai dalyvavo PLO te
roristinio sabotažo aktuose, 
įskaitant ir lėktuvo pagrobi
mą.

1979 m. liepos mėnesį, vos 
dviem savaitėm praėjus nuo 
sandinistų pergalės ir smogi
kų įsodinimo į vadovaujančias 
vietas, jie skubiai siuntė sa
vo misiją į Beirutą užmegzti 
oficialiem ryšiam. Ta proga 
PLO sandinistams parūpino 
dvylikos milijonų dolerių pa
skolą. Šiandien Nikaragva 
yra viena iš labai nedauge
lio šalių pasaulyje, kur PLO 
misija yra oficialiai pripažin
ta kaip ambasada, o vyriau
sias PLO organizacijos atsto
vas — ambasadorius. Tas aki
vaizdžiai parocKy kokį palan
kumą dabartinis sandinistų 
komunistinis režimas rodo di
džiausiai .teroristinei pasau
lio organizacijai PLO.

Minint sandinistų pergalės 
metines, Arafatas atvyko į Ma
nagua kaip garbės svečias. T. 
Borge ta proga šaukė: “PLO 
kova yra mūsų kova!” Arafa
tas atsakė: “Mūsų tarpusavio 
ryšiai nėra nauji. Jūsų drau
gai nebuvo atvykę į mūsų kraš
tą tik treniruotis — jie drau
ge su mumis kovojo . . . Jūsų 
priešai yra mūsų priešai”.

PLO informacijos žiniaraš
tis “Palestina” komentavo: 
“Viena ir ta pati linija jungia 
Nikaragvą, Iraną ir Palesti
ną. Bendras frontas prieš 
bendrą priešą. Palestiniečių 
revoliucija turi tarptautinę 
kovos dimensiją. Jos tarptau
tinis uždavinys yra pagal iš
gales remti tarptautinius ‘lais
vinimo sąjūdžius”. Šiandien 
bent 50 PLO specialistų Nika
ragvoje treniruoja sandinis
tų karinius dalinius, moko nau
doti Rytų bloko ginklus, valdo 
malūnsparnius, apmoko lakū
nus, taiso lėktuvus ir, neuž
mirškite, parengia teroristi
nei veiklai Salvadoro komunis
tus jų “eksportu” į savo kraš
tą brolžudiškam karui.

EI Salvadoras
Sudaryta stipri sąjunga tarp 

PLO ir Salvadoro teroristų. 
Abiejų pusių solidarumą didi
na bendra neapykanta Izrae
liui.

Vienas aiškių tarpusavio 
simpatijos ženklų išryškėjo 
man pačiam tebebūnant EI 
Salvadore, kai viena stambes
nė teroristų grupė FPL (Po
puliarios laisvinimo pajėgos) 
pagrobė visai arti Amerikos 
ambasados buvusį Pietų Afri
kos ambasadorių San Salva
dore. FPL reikalavo jo išlais
vinimui EI Salvadoro vyriau
sybę nutraukti diplomatinius 
santykius su Izraeliu ir už
megzti oficialius santykius 
su PLO. P. Afrikos ambasa
dorius buvo teroristų nužu
dytas.

1980 m. gegužės mėnesį jung
tinis visų svarbiųjų Salva
doro komunistinių grupių 
frontas, turįs Revoliucinės 
masių koordinacijos (CRM) 
vardą, pasiuntė į Beirutą de
legaciją. Ten susitiko su vie
nu iš Arafato pagalbininkų — 

Abu Jihand ir su teroristinio 
populiaraus Palestinos išlais
vinimo fronto vadu George 
Habash, sutardami karinio — 
teroristinio parengimo ir gink
lų pirkimo programą. Pirmoji 
EI Salvadoro teroristų apmo
kymo “laida” dalyvavo PLO sti
liaus teroristinės karybos pra
tybose.

Tų pačių metų liepos 23 d. 
EI Salvadoro jungtinės komu
nistinių grupių karinės koman
dos (Jungtinio revoliucinio 
direktoriato — DRU) atstovai 
susitiko su Arafatu Managvo- 
je. Arafatas pažadėjo jiems 
ginklus ir lėktuvus. Po kelių 
mėnesių ginklų siunta su PLO 
terorizmo žinovais jau buvo 
pasiekę DRU štabą EI Salva
dore.

1981 m. kovo mėnesį palesti
niečių kilmės salvadorietis 
ir EI Salvadoro komunistų par
tijos vadas Shafik Handal su
sitiko Libane su Arafatu. Ten 
buvo dar kartą sutarta tęsti 
intensyvų bendradarbiavimą 
su jungtine EI Salvadoro te
roristų komanda. Ne be rei
kalo tais pačiais metais vals
tybės sekretoriaus pavaduoto
jas tarpamerikiniams reika
lams John Bushnel pranešime 
JAV kongresui rodė susirū
pinimą dėl “masinio ginklų 
įvežimo į EI Salvadorą iš So
vietų Sąjungos ir kitų komu
nistinių kraštų”. Radikalio
sios arabų valstybės (Libija, 
Sirija ir kt.) ir vadinamas “Po
puliarus Palestinos laisvinimo 
frontas” aprūpino Centrinės 
Amerikos teroristus pinigais, 
ginklais ir teroristinės takti
kos apmokymu. 1983 m. sausio 
mėnesį Arafatas viešai pasa
kė, kad PLO teroristai kovo
ja EI Salvadore. Beirute į ki
tų rankas patekę dokumentai 
patvirtino, kad EI Salvadoro 
teroristai yra apmokomi Li
bane, PLO stovyklose.

Arafatas išdidžiai pareiš
kė: “Mes esame didžioji revo
liucija, ir jos niekas neįbau
gins. Mes turime ryšius su vi
sais revoliuciniais sąjūdžiais: 
EI Salvadore, Nikaragvoje — 
ir aš pabrėžiu EI Salvadore 
— bei kitur pasaulyje”.

Arafato pareiškimu abejoti 
nėra pagrindo. Jau iš anksčiau 
buvo jaučiama įtakinga PLO 
teroristų ranka P. Amerikoje. 
Be Castro Kubos, Nikaragvos 
sandinistų ir EI Salvadoro 
teroristinių sąjūdžių, tero
ristinė PLO “pagalbos” ranka 
buvo aiškiai jaučiama Argen
tinoje (Montaneros), Brazili
joje (Vanguarda Popular Re- 
volucionaria), Čilėje (Mir), 
Kolumbijoje (Colombia Guer
rilla Group) ir Urugvajuje (Tu- 
pamaros). Visus šiuos revo
liucinius teroristinius sąjū
džius PLO aktyviai rėmė. Šios 
“talkos” dėka plačiau liejosi 
kraujas P. Amerikoje.

Teroristinė veikla pasaulyje
PLO ryšiai žinomi Europo

je. Užtenka suminėti Olandi
jos “Raudonąją pagalbą”, Itali
jos “Raudonąsias brigadas”, 
Portugalijos “Tarptautinę dar
bininkų organizaciją”, Ispani
jos baskų “Sentą”, Airijos “Ai
rių respublikonų armiją”, Kor
sikos FLNC, Vakarų Vokieti
jos “Baader Meinhof" ir “Rau
donosios armijos dalinius”. 
Turkijoje PLO slaptai remia 
“Populiarią laisvinimo armi
ją”, JAV-se rėmė “Black Pan
thers”, Japonijoje — “Raudo
nąją japonų armiją”. Kaip ma
tote, ne be reikalo PLO turi 
didžiausios teroristinės or
ganizacijos vardą, palaikomą 
radikaliųjų arabų valstybių 
ir jų naftos dolerių pertek
liaus.

Kairiųjų arabų valstybių 
ir, aišku, Sovietų Sąjungos 
pavestoji Arafatui misija pa
kirsti Vakarų demokratijų pa
matus, negali būti ignoruoja
ma. Arafatas svetimais pini
gais ir daugiausia svetimom 
rankom žarsto žarijas, iš ku
rių įsiliepsnoja civilinio 
karo ugnis ir teka nekaltųjų 
kraujas. Savo veikla Arafatas 
rodo, kad jam šiuo metu rūpi 
ne tiek palestiniečiams lais
vos ir nepriklausomos atei
ties uštikrinimas Artimuosiuo
se Rytuose, kiek Castro pavyz
džiu, atlikti “darbdaviams” 
tarnybą, kovojant prieš laisvę 
ir demokratiją visur, kur tik 
įmanoma, o šiuo metu ypač 
Centrinėje Amerikoje.

Tai šitaip atrodo Arafatas 
be savo languoto turbano.

AfA 
VYTUI GUSTAINIUI

Montrealyje staigiai mirus, 

jo brolį JONĄ Toronte ir kitus artimuosius nuošir- 
džai užjaučiu -
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AfA 
ADOLFUI RITTBERGERIUI 

mirus,
seserį ADELĘ KARAUSKIENĘ, jos vyrą VACLOVĄ 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

P. A. Lackai

LSS vyriausią skautininką

v.s. STEFĄ GEDGAUDIENĘ, netekusią

a. a. MAMYTĖS Lietuvoje, 
nuoširdžiai užjaučiame -

Toronto "Šatrijos" skaučių tuntas
ir skautininkių ramovė

Lietuvoje mirus
a. a. VERONIKAI AMBULTIENEI,

jos dukrą SOFIJĄ SAUNORIENĘ, žentą dr. ALGĮ 
SAUNORį, vaikaičius GEDIMINĄ ir RAIMUNDĄ bei 
jos vyrą ELIGIJŲ jų skausmo valandoje nuoširdžiai 

užjaučiame -

D. L. Mačikūnai R. R- Bagdonai
Gr. J. Kažemėkai G. P. Breichmanai

A. Z. Stanaičiai

Mylimai Mamytei

AfA
VERONIKAI AMBULTIENEI

mirus Lietuvoje,

jos dukrą SOFIJĄ SAUNORIENĘ, vyrą dr. ALGĮ, 
vaikaitį GEDIMINĄ, vaikaitę RAIMUNDĄ su vyru 
ELIGIJU bei visą giminę nuoširdžiai užjaučiame 

liūdesio valandoje -
Stasys ir Sofija Justas ir Laima
Rakščiai Kriaučiūnai
Fruitland, Ont. Stoney Creek, Ont.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

8 Gerry Lougheed o
8 Fu nerol Home |

252 Regent Street South
Sudbury, Ontario P3C 4C8
Telefonas: (705) 673-9595 t 
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“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tų, kurį 

Jis mums duoda ”
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PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai

* Šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas j namus.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 

137 RONCESVALLES Ave. 
Tel. 537-1442

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

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



Žmogaus teisių dienų Toronto miesto rotušės aikštėje estai, latviai ir lietuviai paleido 1.500 balionų su pavardė
mis kalinių, laikomų Sov. Sąjungos kalėjimuose. Nuotraukoje — D. BARZDŽIŪTĖ tarp balionų Ntr. St. Dabkaus

Rengiamasi Lietuvos 
krikščionybės sukakčiai 
Vyskupas P. Baltakis apžvelgė ruošos darbus. Centrinės iškilmės

— Romoje ir Čikagoje

Seimas Švento Petro mieste
Metinis VLIKo seimas, įvykęs 1985 metų gruodžio 7-8 dienomis St. Petersburg Beach, Floridoje

S. DZIKAS

Po 15 metų vėl pakliuvus į 
VLIKo seimą, krinta į akis ma
ža kuo pasikeitusi seimo atsto
vą sudėtis: kaip ir anksčiau 
vyrauja senesnės kartos dau
guma ir tik keletas jaunosios 
kartos atstovą. Pagerbti buvo 
seimą veteranai — A. Deve- 
nienė-Grigaitienė ir J. Son- 
da. Taip pat pastebėtinai ne
buvo karštą diskusiją ir nesu
tarimą. VLIKo valdyba su pa
grindu seimo dalyvią buvo 
įvertinta už sėkmingą Kopen
hagos teismo ir žygio Baltijos 
jūra suroganizavimą. Keliais 
atvejais buvo pagerbtas uo
lusis Tautos fondo darbinin
kas A. Firavičius, dabar pa
sitraukiantis iš TF įgaliotinio 
posto Kanadoje ir į seimą at
vežęs $100,000 dol. auką.

Išvakarėse
Seimas įvyko 1985 m. gruo

džio 7 ir 8 d.d. puošniame “Don 
Ceasar Beach Resort” viešbu
tyje, St. Petersburg Beach, Flo
ridoje. Seimo išvakarėse, gruo
džio 6 d., AL klubo salėje įvyko 
jau tradicija tapęs pašnekesys, 
kurį pradėjo VLIKo valdybos 
pirm. dr. K. Bobelis, o jam 
sklandžiai vadovavo VLIKo 
valdybos vicepirm. L. Grinius. 
Po užkandos į įvairius daly
vią klausimus atsakė VLIKo 
valdybos nariai. Greta esan
čioj mažojoj salėj vyko Taoro 
paruošta Lietuvos pinigą, paš
to ženklą ir šiaip istorinią 
įvykią nuotraukų, dokumentą 
bei spaudinią paroda. Į pašne
kesį, užtrukusį apie 2 vai., 
susirinko apypilnė klubo salė.

Pradinis posėdis
Į atidaromąjį seimo posė

dį, kuris buvo pradėtas seimo 
rengėją komisijos pirm. dr. J. 
Mačionienės trumpu žodžiu, 
susirinko 41 atstovas ir kelios 
dešimtys svečią, kurią tarpe 
buvo vysk. P. Baltakis, OFM. 
Dalyvius pasveikinęs dr. K. Bo
belis, seimui vadovauti į pre
zidiumą pakvietė A. Misiūną, 
dr. L. Kriaučeliūną ir dr. S. 
Kuzminską, sekretoriauti — A. 
Skirią, dr. J. Stikliorių ir M. 
Pranevičią.

Prieš prezidiumą sudarant, 
kun. A. Zakaras, OFM, sukal
bėjo invokaciją. J mandatą 
komisiją pakviesti O. Jokūbai- 
tienė, A. Regis, K. Balkus, D. 
Kojelytė ir J. Sakas. Į rezoliu
ciją komisiją pakviesta po vie
ną atstovą iš visą VLIKą suda
rančią grupią.

Seimą sveikino žodžiu: 
vysk. P. Baltakis, OFM, T. Blin- 
strubas — ALTos vardu, A. Fi
ravičius — Kanados TF atsto
vybės, H. Gavorskis — įgalio
tinis Venecueloje, dr. D. De- 
gesys — “Vilties” draugijos ir 
“Dirvos”, dr. S. Kuzminskas — 
D. Britanijos Lietuvią S-gos 
ir keletas VLIKą sudarančių 
grupių atstovų.

Raštu sveikino per 30 orga
nizacijų ir asmenų, kurių pa
minėtini: dipl. šefas dr. St. 
Bačkis, konsulas A. Simutis, 
kons. dr. J. Žmuidzinas, kons. 
J. Daužvardienė, kons. J. Čeka- 
navičius, atst. V. Balickas, 
atst. J. Baltrušaitis, vysk. V. 
Brizgys, vysk. A. Deksnys, VLI
Ko garbės pirm. dr. K. Valiū
nas, PLB pirm. V. Kamantas, 
BALFo pirm. M. Rudienė, Vy
čių pirm. P. Petrauskas, Ku
nigų Vienybės pirm. kun. K. 
Konautas ir kt.

Tarybos veikla
Apie VLIKo tarybos veiklą 

pranešimą perskaitė jos pirm. 
V. Šoliūnas. Per praėjusius 
metus taryba turėjo 5 posė
džius Čikagoje. Priėmė VLIKo 
$200,000 sąmatą 1985 m., per
rinko dr. K. Bobelį valdybos 
pirmininku ir patvirtino jo 
pateiktą senosios valdybos 
sudėtį, kuri papildyta dviem 
nariais — J. Vytėnu ir O. Barš- 
kėtyte. Pertvarkė tarybos ko
misijų darbą. Pagal naują pri
imtą planą dabar veikia šios 
komisijos: politinė ir teisių, 
sienų studijų, krašto studijų, 
revizijos ir vidaus reikalų. 
Komisijas sudaro pastoviai 
sutarti grupių atstovai.

Vidaus reikalų komisijos 
įsteigimas teiks tarybos dar
bams pastovumo pobūdį, nes 
tarybos pirmininkams kas du 
mėnesiai keičiantis iki šiol 
jo trūko. Jos sudėtis: G. Lazaus
kas, dr. V. Šimaitis ir V. Sin
kus. Ji turi nuolatinę būstinę 
ALTos namuose Čikagoje. Vi
suose tarybos posėdžiuose da
lyvavo VLIKo valdybos narys 
V. Jokūbaitis. Jis plačiai in
formavo apie valdybos veiklą. 
Svečią teisėmis su praneši
mais dalyvavo dr. K. Ėringis, 
M. Gelžinis ir L. Kojelis. Ke
turiuose posėdžiuose dalyvavo 
PLB atstovas R. Dirvonis.

Valdybos veikla
Apie VLIKo valdybos veiklą 

pranešė pirm. dr. K. Bobelis. 
Esą VLIKas savo veikla JAV- 
se nesireiškia — pakankamai 
veikia kiti veiksniai. Didelė 
dalis VLIKo veiklos vykdoma 
kartu su latvių ir estų organi
zacijoms per Baltiečių santal
ką. Ateinančiais metais San
talkos pirm, bus dr. K. Bobe
lis. Santykiai su PLB gerėja. 
Jieškoma kelių dviejų Bend
ruomenių klausimui išspręsti.

Leidžiami ELTOS biulete
niai šešiomis kalbomis 10,000 
egzempliorių. Turima sunku
mų reguliariai išleisti ELTĄ 
ispanų ir portugalų kalbomis. 
Išleista A. Rinkūno “Lietuva 
ir VLIKas”. Paremtas išleidi
mas Argentinoje knygos apie 
Nijolę Sadūnaitę. Leidžiama 
dr. K. Jurgėlos disertacija.

VLIKas dalyvauja komitete 
OSI aukoms ginti ir remia 
jo veiklą. Jieškoma būdą mūsų 
diplomatinės tarnybos tęsti
numui užtikrinti. Per A. Venc
kų palaikomas ryšys su Euro
pos parlamento nariais. Yra 
pasiūlyta nauja rezoliucija 
Baltijos valstybių klausimu 
(nr. 5356). Otavos konferenci
jos metu buvo veikiama kartu 
su Kanados LB. Aplankyta 12 
delegacijų ir įteikti paruošti 
aplankai su atitinkama me
džiaga. Kanados vyriausybės 
suvaržymai buvo daug didesni, 
negu Vengrijos, kur spalio 
mėn. buvo kultūrinių klausi
mų peržiūros konferencija. 
1986 m. Vienoje įvyks Helsin
kio valstybių visumos posė
džiai. Jiems jau pradėta ruoš
tis. Tikimasi gausaus baltie
čių dalyvavimo.

Nepaprastai daug darbo pa
reikalavo pasiruošimas Ko
penhagos tribunolui ir Tai
kos bei laisvės išvykai suorga
nizuoti. Daugiausia dirbo val
dybos narys L. Grinius. Kalti
namąjį aktą paruošė dr. A. Kri
vickas, J. Stikliorius ir dr. E. 
Armanienė. Rezultatai geresni 
nei tikėtasi. Teismo paskelb
tas manifestas yra svarbus do
kumentas, kuris ateityje bus 
naudingas.

Pasiųstas raštas preziden
tui prieš Ženevos susitikimą. 
Gautas miglotas atsakymas.

Pirmininkui pasiūlius pa
gerbti mirę artimi VLIKo ben
dradarbiai: V. Šimkus, K. Ože
lis, dr. A. Gerutis, J. Balčiūnas 
ir gyvieji veteranai: A. Deve- 
nienė-Grigaitienė su J. Sonda.

Diskusijos
Diskusijose tarp kitų palies

ti šie klausimai: neteisingi 
kaltinimai, kad lietuviai tu
rėjo SS dalinius, G. Grušo at
sisakymas nuo kopirmininko 
pareigų PLB spaudžiant, dėl 
Mažosios Lietuvos žymėjimo 
Lietuvos žemėlapiuose, dėl 
galimo arbitražo bendruome
nių ginčui išspręsti. Diskusi
jose dalyvavo V. Izbickas, 
Jurgis Valaitis, vysk. P. Balta
kis, T. Blinstrubas, L. Kriau- 
čeliūnas, A. Regis ir kiti. Po 
diskusijų vysk. P. Baltakis pla
čiai nušvietė pasirengimą Lie
tuvos krikštui paminėti. Šuda- 
ryti trys komitetai, rašomos 
knygos, prašomas popiežius 
paskelbti encikliką ir kt. Są
mata — $300,000.

Tautos fondas
Po pietų pertraukos antra

sis posėdis pradėtas J. Valai
čio, T. Fondo tarybos pirminin
ko, pranešimu, kuriame jis pa
lietė fondo inkorporavimo, pa
likimų, santykių su VLIKu 
klausimus ir pasidžiaugė, kad 
fondo valdyba dirba pavyzdin
gai.

Valdybos pirm. J. Giedraitis 
pranešė, kad aukotojų ir aukų 
kiekis kyla. Kanados Tautos 
fondo atstovybėn įsijungė A. 
Firavičius 1969 m. vasario 12 
d. Nuo to laiko per jį Kanados 
lietuviai TF suaukojo $420,000. 
Dabar, jam pasitraukus, Kana
dos įgaliotinio pareigas per
ėmė A. Patamsis, o Toronto — 
jaunosios kartos atstovas Ai
das Vaidila.

1985 m. lapkričio 20 d. TF 
ižde buvo $190,000 ir Lietuvos 
laisvės ižde — $336,000. VLIKo 
veiklai remti ir ELTOS-VLIKo 
įstaigai išlaikyti reikia $200,- 
000 per metus. TF šiuo metu 
turi 9 atstovybes, kuriose dir
ba apie 150 talkininkų. Testa
mentais iki šiol gauta $166,000 
ir bus gauta dar $400,000. Pa
siekus Lietuvos laisvės iždui 
vieną milijoną dol., jo palū
kanos padengs žymią dalį VLI
Ko išlaidų. Beje, laisvės iždo 
kapitalas bus panaudotas atsi
kuriančiai Lietuvai paremti. 
Fondo sąskaitybą labai rūpes
tingai veda V. Kulpa.

A. Firavičius, pasitraukda
mas iš TF talkininko pareigų, 
seime pasakė įspūdingą kalbą 
ir įteikė paskutinį jo surink
tų kanadiečių aukų $100,000. 
Ta proga seimas jį išrinko VLI
Ko garbės nariu ir sugiedojo 
jam “Ilgiausių metų”.

Prie pranešimų reikia pami
nėti platus VLIKo vicepirm. 
tarporganizaciniam reikalam 
V. P. Jokūbaičio pranešimas, 
išdalintas seimo nariam, ta
čiau į programą neįrašytas.

Kopenhagos tribunolas
Po 15 min. pertraukos įvyko 

simpoziumas tema: “Kopenha
gos tribunolo, Baltijos taikos 
ir laisvės žygio atgarsiai be
sikeičiančioje Europos politi
koje”. Dr. J. Stikliorius supa
žindino su lietuviais, liudiju
siais teisme: dr. Štromu, V. 
Štromiene, T. Venclova, K. 
Jokubynu ir B. Venclova. L. 
Grinius aptarė lietuvių įna
šą organizuojant teismą ir išvy
ką. Ypatingai pabrėžė labai 
veiklią talkininkę kanadietę

(Nukelta į 5-tą psl.)

JUOZAS ŠLAJUS

Centrinis Lietuvos krikščio
nybės sukakties komitetas Či
kagoje jau turėjo tris visumos 
posėdžius. Lietuvos krikščio
nybės 600 metų sukaktis bus 
minima 1987 m. Romoje, Čika
goje ir kitur. I centrinį komi
tetą jau yra įsiregistravusios 
34 lietuviškos institucijos bei 
organizacijos. Vykdomąjį ko
mitetą sudaro 17 darbuotojų. 
Visam šiam ruošos darbui va
dovauja vysk. Paulius A. Balta
kis.

Baigiamas sudaryti garbės 
komitetas, į kurį sutiko įeiti 
11 aukštų dvasiškių bei pasau
liečių. Centriniam komitetui 
pirmininkauja dr. Linas Sid- 
rys, o vykdomajam — Jonas Ka
valiūnas. Yra sudarytos net 
devynios darbo komisijos. 
Žmonėse girdėti pasitenkini
mas, kad jungiami visi trys 
krikšto tarpsniai — Mindau
go, Jogailos ir Vytauto.

Trečiasis centrinio komi
teto posėdis įvyko Čikagoje 
1985 m. lapkričio 30 d. lietu
vių jėzuitų namuose (vykdo
mojo komiteto posėdžiai būna 
dažnesni). Posėdis simboliš
kai buvo pradėtas eiliuota 
malda, gauta iš Lietuvos “Rū
pintojėlio skundas”, kurią pa
sikeisdami skaitė kunigai, se
selės ir kiti.

Vyskupo pranešimas
Pasveikinęs atvykusius iš 

tolimų gyvenviečių bei vieti
nius, vysk. P. Baltakis ypatin
gą padėką išreiškė komitetams 
ir komisijoms už rūpestingai 
atliekamą darbą. Apžvelgęs 
keletą krikščionybės istori
nių aspektų, pareiškė, kad ir 
Lenkijoj rengiamas Lietuvos 
krikšto minėjimas. Be to, su
žinojęs iš kun. P. Rabikaus
ko, kuris skaitys paskaitą Pa
ryžiuje prancūzų-lenkų simpo
ziume apie krikščionybę Lietu
voje. Tokie simpoziumai ten 
rengiami kasmet, pasirenkant 
skirtingą temą.

Italai katalikai, sužinoję 
apie rengiamą simpoziumą 
Prancūzijoje, taip pat rengia 
savo simpoziumą ta pačia te
ma — Lietuvos krikščionybės 
sukaktis. Kun. P. Rabikaus
kas ir ten skaitys paskaitą.

Vyskupas papasakojo apie 
lankymąsi V. Vokietijoje ir 
Romoje. V. Vokietijoje daly
vavo parapijos atstovų suva
žiavime. Ten išrinkti 3 žmo
nės, kurie atstovauja visom 
lietuvių katalikų misijom ta
me krašte. Kartu su nauja Vo
kietijos sielovada (vadovauja 
kun. A. Bunga), V. Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenės kraš
to valdyba sudarys Lietuvos 
krikščionybės sukakties ko
mitetą.

Romoje spalio 30 d. buvo 
sukviesti visi Romoje gyveną 
lietuviai. Jie sudarė Lietuvos 
krikščionybės sukakties komi
tetą. Pirmininku sutiko būti 
naujasis kolegijos rektorius 
prel. A. Bartkus, vicepirmi
ninkais — prel. L. Tulaba, 
prel. V. Mincevičius, sekreto
re dr. Vileišytė, ižd. — prel. 
A. Jonušas, nakvynių ir trans- 
portacijos — prel. K. Dobro
volskis ir kun. E. Putrimas.

Būdamas Romoje lapkričio 
24 d., vysk. P. Baltakis turėjęs 
antrą susirinkimą, kur buvo 
painformuota kas daroma 
JAV-se ir kas padaryta Vati
kane. Turėjo progą pasitarti 
Romoje ir su Lietuvos vysku
pų konferencijos pirmininku 
arkiv. L. Poviloniu, kuris da
lyvavo vyskupų sinode. Sutarė, 
kad Lietuvos krikščionybės 
sukaktis bus minima 1987 m. 
birželio 28 d., greičiausiai Kau
ne.

Esą prašyta, kad Lietuvos 
krikščionybės sukakties pro
ga Šv. Tėvas paskelbtų specia
lų laišką, encikliką ar pan., 
Dievo tarną arkiv. Jurgį Matu
laitį paskelbtų palaimintuoju. 
Galimybė Šv. Tėvui aplankyti 
Lietuvą nenumatoma. Rusai 
bijo, kad Ukrainos (Kijevo Ru
sios) krikšto sukaktis 1988 m. 
gali sužadinti religinį atgimi
mą visoje Sovietų Sąjungoje.

Šv. Tėvas prašytas pradėti 
Lietuvos krikšto sukakties iš
kilmes Romoje birželio 14 d. 
Jei būtų leista kam nors atvyk
ti iš Lietuvos arba kas nors no
rėtų nuvykti į Lietuvą, būtų 
dviejų savaičių tarpas tarp iš
kilmių Romoje ir Lietuvoje.

Vysk. P. Baltakis parašęs 
laišką Šv. Tėvui, prašydamas, 
jei laikas ir aplinkybės leis
tų, vadovauti pradinei iškil
mei. Baigdamas pranešimą 
vyskupas paminėjo, kad iš JAV 
LB-nės naujosios valdybos 
gavęs raštą, užtikrinantį jos 
bendradarbiavimą. Kituose 
kraštuose pastebėjęs, kad su
sidomėjimas krikščionybės 
sukaktimi yra didelis.

Vykdomojo komiteto 
pranešimai

Vykd. komiteto pirm. Jonas 
Kavaliūnas darbų veiklos ap
žvalgoje paminėjo, kad religi
nė dalis yra pagrindinė, o kita 
— pagalbinė. Pasidžiaugė, kad 
posėdyje dąlyvauja Lietuvos 
vyčių ir kitoje veikloje pasi
žymėjęs prof. Jokūbas Stukas 
ir Loreta Stukienė, kuriuos 
Šv.Tėvas pagerbė atitinkamais 
ordinais. Taipgi paminėjo da
lyvaujančius prof. Adolfą Da- 
mušį ir jo žmoną, kurie taip 
pat buvo Šv. Tėvo įvertinti to
kiais pat ordinais. Esąs baig
tas atitinkamų pareigūnų bei 
darbuotojų telkimas.

Dėkojo kun. V. Dabušiui, 
gyv. Floridoje, sutikusiam va
dovauti lėšų telkimui. Kun. 
V. Dabušis kalbėjo apie rei
kalingą jam pagalbą neleng
vame darbe ir suminėjo, kad 
sukakties darbų sąmata sieks 
300,000 dol.

Kun. Ignas Urbonas, ryšių 
su parapijomis komisijos pir
mininkas, sekretorės Likan- 
derienės padedamas, pradė
jęs ryšius su parapijų klebo
nais. Visiem išsiuntinėjo raš
tus. Iš parapijų klebonų tiki
si sulaukti reikalingos para
mos.

Kun. A. Saulaitis, jėzuitų 
provincijolas, ir seselė Igne 
Marijošiūtė, religinės komisi
jos vadovai, parodė religinių 
skaidrių ir pateikė anketą dėl 
religinės programos parapi
joms; prašė pažymėti anketoj 
rekomenduotinas šešias te
mas, kurios būtų svarbiausios 
lietuvių išeivijai šiandieną.

V. Radžius pranešė apie mu
zikinę programą Čikagoje. 
Buvo įvairių pasisakymų. At
rodė, jog prie šio klausimo 
teks grįžti.

Vysk. P. Baltakis paaiški
no, esą jau pirmajame posė
dyje buvo nutarta, kad pagrin
dinis dviejų dienų minėjimas 
bus Čikagoje, o atskiri minė
jimai galėtų būti Kanadoje, 
Niujorke ir kitur. Detalesnė 
programa apie minėjimą Čika
goje bus paskelbta daugiau 
priartėjus prie sukakties iš
kilmių.

Suvažiavime taip pat buvo 
aptarta leidinių bei kitų ko
misijų planuojami darbai. 
Tarp kitų paminėtinas prof, 
dr. Vytauto Vardžio ruošia
mas veikalas (vienas anglų 
kalba, kitas — lietuvių). Numa
tytas išleisti 1986 m.

Loreta Stukienė, medalio 
komisijos pirmininkė, patei
kė medalio projektą. Medaly
je žymimas trimis tarpsniais 
vykęs Lietuvos krikštas. Pro
jekto autorius — dail. A. Va- 
leška.

Trijų tarpsnių Lietuvos 
krikšto minėjimas išeivijoj 
yra svarbus ir reikalingas juo 
labiau, kai pavergtame krašte 
rusiškasis komunizmas smau
gia religinę ir tautinę laisvę. 
Krikščionybės sukakties minė
jimas ten bus varžomas ir ne
galės būti reikiamo pobūdžio. 
Tad mūsų, išeivijos lietuvių, 
vieninga pareiga pagal savo iš
gales prie jo prisidėti savo 
darbu ir auka.

Bookbinding Studio

“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

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

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).
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Klivlando vyskupas ANTHONY 1‘ILLA sveikinasi su S. Ignatavičiumi, 
dalyvavusiu tos vyskupijos parapijų konferencijoje. Stebi V. Plečkaitis 
ir kun. G. Kijauskas, SJ Nuotr. V. Bacevičiaus

Reikia teisti Sovietų Sąjungą
Reikalauja prancūzų profesorius J. G. H. Hoffman

Paryžiuje leidžiamas pilie
tinių ir socialinių informacijų 
biuletenis “Cices”, 1985 m. lie
pos 1 d. nr. (nr. 326) išspausdi
no Paryžiaus protestantų teo
logijos garbės profesoriaus J. 
G. H. Hoffmano straipsnį “Už 
prasižengimus pagrindinėm 
laisvių teisėm Sovietų Sąjun
ga turi būti teisiama.”

Straipsnis yra dviejų dide
lių puslapių. Jame nurodoma, 
kad Otto von Habsburg inicia
tyva Europos parlamente 
Štrasburge yra įsikūręs insti
tutas, kurio tikslas — studijuo
ti klausimus, liečiančius Sovie
tų Sąjungą ir Rytų Europą. Ta 
iniciatyva buvo palankiai su
tikta daugelio Europos tarybos 
narių, kaip ir Europos parla
mento rezoliucija, priimta 
1983 m. sausio 13 d.

Straipsnyje pažymima, kad 
eilė organizacijų ir tarptau
tinių komitetų 1985 m. vasario 
25 d. kreipėsi į V. Vokietijos 
prezidentą ir parlamento biu
rą bei vokiečių partijas, kad 
panaikintų 1939 m. Ribben- 
tropo-Molotovo sutartį, pagal 
kurią Baltijos kraštų likimas 
paliktas sovietų valdžios ma
lonei.

Priminęs deportacijas ir 
prof. R. Vaštoko kalbą minint 
Vasario 16-ją Toronte, auto
rius kelia reikalą atnaujinti 
Niurnbergo teismą papildo
miem karo nusikaltėliam teis
ti, nes anksčiau buvo ribota- 
si vien Trečiojo Reicho nusi
kaltėliais. Autorius dar pabrė
žia, kad teisingumas turi būti 
taikomas visiem nusikaltė
liam, ne vien žydų naikintojam.

Įdomus yra prof. Hoffmano 
priminimas, kokia buvo kelių 
jaunų prancūzų karininkų re
akcija, kurie ankstų 1945 m. 
gegužės 8 d. rytą atvyko į Andre 
Philipp biurą, Liuksemburgo 
rūmuose (Prancūzijos senato 
patalpos), kur “mes svarstė

Vakarų Vokietijos 
kariuomenei 30 metų

Ir ji saugoja likusios Europos laisvę

J. KAIRYS

Ji buvo įsteigta 1955 m. lap
kričio 12 d. Po II D. karo, kurį 
pradėjo Stalino įgalintas Hit
leris ir kurį laimėjo įgalinto- 
jai su savo sąjungininkais, dėl 
pokarinės Vokietijos likimo 
buvo visokių projektų. Iš jų ra
dikaliausias buvo Kremliaus. 
Pradžioje ir pastarojo sąjungi
ninkai, atrodo, galvojo apie to
kį pažabojimą Vokietijos, ku
ris neleistų jai kelti karų. 
Kremlius su savo sąjunginin
kais padalino nugalėtą Trečią
jį Reichą sritimis, kurias at
skirai ir valdė.

Karo laimėtojai ir Berlyną 
buvo padalinę į keturias zo
nas, kurias pradžioje valdė 
bendrai. 1948 m. Kremliui pra
dėjus savąjį atskirai valdyti, 
1950 m.jo buvusių karo sąjun
gininkų zonos buvo pdarytos 
V. Vokietijos kraštu, turinčiu 
savo konstituciją ir adminis
traciją. 1961 m. Kremlius visiš
kai užsidarė savo zonoje ir se
kančiais metais pradėjo atitvė- 
rimą nuo savo sąjungininkų 
valdytos dalies mūro siena.

Kremlius savo gauta dalimi, 
atrodo, nebuvo patenkintas ir 
1948 m. pradėjo Berlyno bloka
dą, bandydamas paglemžti sau 
šį miestą, per kurį būtų ėjęs 
ir į visą Vokietiją. Jo buvę ka
ro sąjungininkai, supratę pas
tarojo užmačias, leido savo val
dytom sritim susijungti ir su
daryti savarankišką federa
cinę Vokietijos respubliką.

Po respublikos sudarymo bu
vo įsteigta ir kariuomenė. Pas
taroji telkiama pagal visuoti

me, kaip pagelbėti baltiečiams 
ūkininkams, pabėgusiems į 
Švediją, kuriuos Sovietų Są
junga reikalavo išduoti pagal 
Jaltos konferencijoje jai duo
tus pažadus” ir kuriuos buvo 
numatyta apgyvendinti Pran
cūzijos pietvakariuose, kur 
nebuvo kam žemę dirbti. Tas 
projektas nebuvo įgyvendin
tas dėl komunistų interven
cijos laikinajai Prancūzijos 
vyriausybei. Tie karininkai 
buvo atėję prašyti, kad gink
lai nebūtų padėti, kol sovie
tų pajėgos nesusilauks tokio 
pat likimo, kaip Trečiojo Rei
cho. Jie tvirtino, kad abi to- 
talistinės sistemos yra vieno
dos, nes baisumas hitlerinių 
koncentracijos lagerių yra 
toks pat, kaip ir sovietinių 
gulagų.

Kremlius, rašo autorius, 
siekia tik tylos ir užmiršimo 
to, ką jis yra padaręs, kaip jo 
imperija išaugo ant dešimčių 
milijonų žmonių aukų, kurie 
norėjo būti laisvi.

Autorius pamini, kad Pran
cūzijos vyriausybė, kaip ir ki
tos Vakarų vyriausybės, rezig
nuoja dėl sovietų laikysenos 
žmogaus teisių, ypač religinės 
laisvės srityje, lyg norėtų sa
kyti, kad nebėra gulagų, nebė
ra politinių kalinių. Tačiau 
žinome, jog Sovietų Sąjungoje 
yra per 2000 gulagų, 85 psi
chiatriniai centrai ir 273 ka
lėjimai, kuriuose vyksta sme
genų perplovimas.

Autorius primena persekio
jamus tikinčiuosius — katali
kus, unitus, baptistus ir straips
nį baigia klausdamas, kodėl 
bendradarbiaudami su Sovie
tų Sąjunga mes nepaklausia
me: “Kaine, ką tu padarei su 
savo broliu?” Kada pagaliau 
suprasime, jog pirmoji mūsų 
pareiga yra veikti, kad būtų 
“išvaduoti pavergtieji?”

L.P.I.

nę karinę prievolę vyrams, su
laukusiems 18 m. amžiaus. 
Prievolininkams suteikta tei
sė ir atsisakyti nuo karinės 
tarnybos, kai ji prieštarauja 
šaukiamųjų sąžinei. Tai teisė, 
kokios pasaulyje niekad ir nie
kur nebuvo ir dar nėra. Pagal 
tą teisę, atsisakančių skaičius 
vis didėja. Todėl jau keliamas 
klausimas priimti ir moteris.

Kremlius savo valdytą sritį 
pavadino Demokratine Vokie
tijos respublika, nors demo
kratijos joje nėra, kaip ir pa
čioje sovietų imperijoje.

V. Vokietija turi būti kariš
kai stipri, nes, pasak Lenino, ji 
yra vartai į Europos užkariavi
mą. Sovietinei grėsmei atsver
ti reikia stiprios V. Vokieti
jos. Jei Sov. Sąjungai rūpėtų 
taika pasaulyje, atsisakytų 
imperialistinių kėslų, dekolo- 
nizuotų savo imperiją, leistų 
pavergtom tautom laisvai tvar
kytis, kaip tai padarė buvusios 
kitos kolonijinės imperijos. So
vietų dekolonizacija išspręstų 
ir nusiginklavimo problemas, 
kurios iki šiol tebėra neiš
sprendžiamos.

V. Vokietijos ir jos kariuo
menės įsteigimas, bendradar
biavimas su buvusiais Krem
liaus sąjungininkais, įjungi
mas į Europos bendruomenę, 
Atlanto sąjungą įgalino Eu
ropą pagyventi be karų ir 
džiaugtis laisve. Jei ne Sov. 
Sąjungos gresiantis karinis 
ir ideologinis imperializmas, 
Europa ir JAV galėtų nusigink
luoti ir palikti kariuomenę 
tiktai vidaus tvarkai palaikyti.
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© PAVERGTOJE TEVTffiJE
RAŠYTOJŲ POKALBIAI

1985 m. lapkričio 18-21 d.d. 
Vilniuje įvyko VH-sis Sovietų 
Sąjungos ir JAV rašytojų susi
tikimas. Tie sovietinei propa
gandai tarnaujantys pokalbiai 
buvo pradėti 1977 m. Maskvoje 
ir tęsiami: 1978 m. Niujorke, 
1979 m. — Batumyje, 1980 m. Los 
Angeles mieste, 1982 m. — Kije
ve, 1984 m. — mažoje Kaliforni
jos vietovėje. Vilniškėje kom
partijos spaudoje rašoma, kad 
amerikiečių rašytojų delegaci
jai vadovavo “visuomenės veikė
jas ir kovotojas už taiką” N. Ka- 
zinsas. Kiti delegacijos nariai 
— S. Dreikas, Č. Fuleris, V. Gė
dis, V. Gesas, A. Ginsbergas, N. 
Jangas, D. Lourensas, A. Mile
ris, L. Okinklosas ir G. Solsbe- 
ris. Iš lietuviška transkripcija 
pateiktų pavardžių lengvai tega
lima išskirti dramaturgą Arthu- 
rą Millerį, lietuviams pažįsta
mą iš ten suvaidintos rusišku 
žargonu pavadintos pjesės “Ko
mivojažerio mirtis” (“Keliaujan
čio pardavėjo mirtis"). Sovie
tinę delegaciją, vadovaujamą N. 
Fedorenkos, sudarė rašytojai — 
Č. Aitmatovas, G. Baklanovas,
I. Dračas, D. Kugultinovas, M. 
Sagatelianas, J. Zadurskis. Ton 
delegacijon buvo įjungti ir ke
turi Lietuvos atstovai — A. Lau- 
rinčiukas, A. Maldonis, E. Mieže
laitis ir M. Sluckis. Pagrindinė 
pokalbių tema — “Rašytojo vaid
muo išsaugant bendražmogišką- 
sias vertybes”. Neužmirštama 
pabrėžti, kad rašytojų susiti
kimas Vilniuje vyko tuo pačiu 
metu, kai Ženevoje tarėsi abie
jų šalių vadovai — prez. R. Rea- 
ganas ir M. Gorbačiovas.

PANAUDOJO PROPAGANDAI
Susitikimas su amerikiečiais 

rašytojais Vilniuje turėjo propa
gandinį tikslą. Buvo norima pa
rodyti, kad Lietuva ir jos sosti
nė Vilnius yra Sovietų Sąjungos 
dalis, jeigu Vilniuje oficialiai 
susitinka amerikiečių ir sovietų 
rašytojai. Svečius ten priėmė ir 
pasveikino okupantų sudarytos 
vilniškės aukščiausiosios tary
bos prezidiumo pirm. R. Son
gaila. Jiems taipgi buvo leista 
susipažinti su Maskvos propa- 
gandon įkinkytu Vilniumi, jo 
teatrais. Trakais, Kaunu, Elektrė
nais ir netgi Ėriškių kolchozu 
Panevėžio rajone, kur juos su 
duona ir druska sutiko pirm. A. 
Giedraitis, kalbėjęs apie nuo
stabų gyvenimą. Jo vadovauja
mas kolchozas turi 4,6 milijono 
rublių metinių pajamų ir 1,6 mi
lijono rublių gryno pelno. Esą 
amerikiečius stebino kolchozi
nis ūkininkavimas. Oficialieji 
rašytojų pokalbiai užbaigti Vil
niuje delegacijos vadų pareiški
mais. Rusas N. Fedorenka teigė, 
kad rašytojų pradėtas bendra- 
žmogiškųjų vertybių išsaugoji
mas užtikrins taiką pasaulyje. 
Panašias mintis dėstė ir ame
rikietis N. Kazinsas, užmiršda
mas, kad tą taiką drumsčia oku
pacinė sovietų armija Afganis
tane, Maskvos kurstomos ir re
miamos marksistinės revoliu
cijos.

MEDŽIOKLIŲ AUKOS
Gamtos apsaugos komiteto 

inspektorė Angelė Adomaitienė 
“Valstiečių laikraščio” skaityto
jus supažindina su medžioklių 
aukomis 1985 m. Jų dažniausiai

CORPORATION
sveikina visus lietuvius su šv. Kalėdomis,
Naujais metais ir siūlo naujas, įdomias keliones

l LIETUVĄ 1986

Išvyksta 
Balandžio 17 
Gegužės 12 
Gegužės 30 
Birželio 30

Mūsų biuras: 

Grįžta
Balandžio 28
Gegužės 27 
Birželio 15 
Liepos 16

Išvyksta
Liepos 10
Liepos 18
Rugpjūčio 11
Rugsėjo 5
Spalio 2

• Pageidaujantiems paruošia individualias keliones į Lietuvą ir į 
kitas pasaulio šalis.

• Žiemos metu specializuojasi kelionėse į Pietų Ameriką, Karibų 
salas, Havajus bei kitur.

• Sutvarko vizas bei dokumentus iškvietimams.
• Priima užsakymus vertimams į kitas kalbas.
• Tarpininkauja suteikiant giminėms Lietuvoje labai naudingą 

finansinę paramą, nuperkant dovanas, automobilius, tvarkant 
palikimus.

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas.
Smulkesnes informacijas teikia

AUDRONĖ, JŪRATĖ ir kiti darbuotojai adresu:
1576 Bloor St. West, Toronto, Ontario, Canada, M6P 1A4

(priešais Lietuvių namus)
Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060

Telex 06-986766 TOR
Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872

susilaukiama dėl saugumo tai
syklių pažeidimo. Sausio 26 d. 
medžioklė Plungės rajono Mila
šaičių miške baigėsi varovo S. 
Razbadausko sužeidimu, kai V. 
Giliovas, netoliese išgirdęs šla
mesį, spustelėjo gaiduką. Tada 
paaiškėjo, kad tą šlamesį sukė
lė ne šernai, o juos varęs S. Raz- 
badauskas. Liepos 23 d. pavaka
rę skaudi nelaimė įvyko Šiaulių 
rajone, prie Stripeikių miško. 
Namo pro kviečių lauką grįžo 
medžiotojai A. Kumpis ir V. Po
vilaitis. Netikėtai kviečiuose 
kažkas sušlamėjo. A. Kumpis, 
staigiai iššovęs, sunkiai sužei
dė dvylikametį R. Višnarauską, 
kuris prisižirniavęs su savo vy
resniuoju broliu grįžo namo. 
Berniukas mirė vežamas ligoni
nėn. Akmenėje gyvenantis me
džiotojas S. Virkutis savo kie
me šratiniu šautuvu bandė nu
šauti šunį. Dalis į kliūtį atsi- 
mušusio užtaiso sužeidė kaimy
ną V. Borusevičių. Ignalietis I. 
Morozovas Zarasų rajone mirti
nai sužeidė G. Kovtuną, šauda
mas į linijoje pasirodžiusią stir
ną. Rokiškietis J. Pečiūra, Kaz
liškio miške šaudamas į šerną, 
sužeidė A. Ramanauską. Liūd
nai medžioklė baigėsi S. Gornos- 
tojui iš Šalčininkų: šovė į vil
ką, o mirtina kulka teko me
džioklės draugui F. Staniuliui.

IGNALINA—VILNIUS
Atominę Ignalinos elektri

nę su Vilniumi sujungė 150 kilo
metrų ilgio aukštos įtampos 
elektros tiekimo liniją. Spau
doje rašome, kad šia linija elekt
ros srovė įsilies į Sovietų Są
jungos energetinę šiaurės vaka
rų sistemą. Naujasis energijos 
“tiltas” Vilnių pasiekė dviem 
mėnesiais anksčiau numatyto 
termino. Atominė Ignalinos 
elektrinė tokiais energijos 
“tiltais“ jau sujungta su Latvi
ja ir Gudija. Pastarojon tiesia
me dar viena aukštos įtampos 
elektros tiekimo linija.

PAGERBĖ KIPRĄ
Kipro Petrausko šimtųjų gi

mimo metinių proga Sovietų 
Sąjungos paštas išleido šiai su
kakčiai skirtą atviruką su paš
to ženklu. Atvirukas vartotojus 
pasiekė 1985 m. lapkričio 23 d. 
Atviruko pasirodymo proga tą 
dieną Vilniaus pašte specialiu 
antspaudu buvo žymima kores
pondencija. Atviruko pieši
nyje yra K. Petrausko portre
tas, ženkle — lyra, smuiko rak
tas, teatro uždanga ir kaukės. 
Prie piešinių pridėtas sukak
ties įrašas. Pranešime spaudai 
primenama, kad K. Petrauskas 
dainavimą studijavo Petrapi
lio konservatorijoje, debiuta
vo Didžiajame Maskvos teatre, 
dainavo Marijos teatro sceno
je Petrapilyje, o nuo 1920 m. 
savo gyvenimą susiejo su Kaunu, 
tapdamas vienu Lietuvos ope
ros ir baleto teatro įsteigėjų. 
Minimos jo gastrolės Europoje 
ir Amerikoje, dainavimas ir bi
čiulystė su F. Šaliapinu. Sovie
tų pašto kortelės ir ženklo iš
leidimą, matyt, norima patei
sinti pastabėle, kad Kiprui Pet
rauskui buvo paskirta Sovietų 
Sąjungos premija už Apsišaukė
lio vaidmens atlikimą M. Mu- 
sorgskio operoje “Borisas Go
dunovas”. V. Kst.

Grįžta
Liepos 21 
Rugpjūčio 3 
Rugpjūčio 28 
Rugsėjo 21 
Spalio 13

Lietuvių ir kitų tautybių plakatai sovietų pavergtų tautų demonstracijoje Toronto rotušės aikštėje 1985 m. gruo
džio 8 d. Demonstracijoje buvo reikalaujama laisvės sovietų okupuotieni kraštam Nuotr. St. Dabkaus

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
$75: K. Grudzinškas; $50: KLB 

Sault Ste. Marie apylinkės valdy
ba, S. Kozlowski: $35: J. ir M. Gied- 
ziun; $30: Monika Jasionytė; $20:
L. Gogelis, Z. Juškevičienė, Mrs.
M. Kybranz; $12: B. Genčius.

$10: I. Stasiulis, A. ir V. Skabei- 
kiat, K. Mažonas, O. Dabkienė, I. 
Šatrienė, V. Jungelevičienė, Mrs. 
S. Batkus, B. Čižikas, L. Špokas,
J. Jagėla, F. Mockus, K. Gaputis,
K. Butkus.

$7: M. Rybienė, P. Jakubauskas: 
$6: V. Gražulis; $5: J. Rutkauskas, 
St. Damulis, J. Ramoška, M. Matu- 
sevičienė, K. Žilvitis, Br. Mozū
ras, J. Virkietis, J. Yurkus, S. Vyš
niauskas, J. Balsys, V. Zavadskas, 
Ed. Šileikis, A. Stulgienė, Kl. Liut
kus; $4: A. Čepulis, J. Rovas, A. 
Sprainaitis, M. Žaliauskas; $3: 
A. Underys, E. Šilgalis; $2: C. Cho- 
romanskis.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$40: A. Krakauskas, F. Jasys; $35: 

K. Ramonas.
$30: S. Paketuras, J. Zenkevi

čius, A. Laurinaitis, P. Laurinai
tis, M. Kucinas, V. Morkūnas, E. V. 
Smilgis, V. Vaitkus, Alf. Patamsis, 
O. Kavaliauskienė, A. Gustainis, 
Z. Dobilas, P. Grunskis, M. Putri
mas, J. Kriaučeliūnas, L. Kulnys, 
VI. Kezys; $26: Mrs. V. Mossey, M. 
Vaškevičienė.

$25: B. Galinienė, A. Petraitis, O. 
Dementavičienė, E. Senkuvienė, 
E. Puodžiukienė, D. Jurkus, S. Kuz
mickas, J. Skomantas, J. Tamo- 
liūnas, Jonas Čipkus, Mrs. I. Ross. 
J. Rukšys, D. Zulonienė, A. Viskon- 
tas, V. Trečiokas, K. Žilvitis, S. 
Nedas, A. Vapsvienė, B. Staliorai- 
tienė, J. R. Stalioraitis, Z. Girdaus- 
kas, M. Norkus, Kęst. Bartusevi-

Hamilton, Ontario
A. a. KOSTEI STANKIENEI mi

rus, reikšdami užuojautą jos sūnui 
Jonui Stankui ir jo šeimai, vietoje 
gėlių paaukojo Tautos fondui $25 
Teodoras ir Joana Falkauskai iš 
Floridos.

A. a. ANTANUI PAULIUKUI 
iškeliavus iš šio pasaulio, reikš
dami užuojautą jo žmonai Valei 
Pauliukienei, vietoje gėlių pa
aukojo Tautos fondui $15 Stasys ir 
Sofija Rakščiai, $10 — Zig. Didž- 
balis. Br. Ema Milašiai, Aug. Al. 
Patamsiai. Pr. Šimelaitis.

A. a. JUOZUI DOMEIKAI atsi
skyrus su šiuo pasauliu, jo atmi
nimui paaukojo Tautos fondui Egi
dijus Jankauskas ir šeima iš Miči
gano $100, žmona Stefanija Domei
kienė — $50. Juozas ir Elena Bub
niai — $10, A. G. Vinerskiai — $5.

Už aukas visiems aukotojams 
nuoširdus ačiū.

Tautos fondo atstovybė 
Hamiltone

PADĖKA
Reiškiame nuoširdžią padėką 

už mums suruoštą malonią staig
meną — įkurtuvių vaišes, gėles ir 
puikią dovaną. Ypatingai nuošir
dus ačiū mieliem rengėjam bei 
rengėjom už rūpestį, vargą ir dar
bą: Bronei Rukšėnienei, Birutei 
ir Feliksui Ankudavičiams, Aldo
nai Stungurienei ir visiems vie
nokiu ar kitokiu būdu prisidėju- 
siems, kurių nė nežinome. Taip 
pat dėkojame visiems dalyvavu
siems vaišėse ir Vytautui Pečiu
liui už tartą žodį. Ačiū ir tiems, 
kurie prisidėjo, bet negalėjo da
lyvauti.

Štai tie, kuriems priklauso nuo
širdi mūsų padėka: F. Ankudavi- 
čiai, V. Apanavičiai, P. Balytos, 
M. Daukšienė, A. Dziemionai, P. 
Gurkliai, J. Kaleininkai, J. Kamai- 
čiai, P. Kareckai, V. Kekiai, A. Kra- 
kauskai, D. Kraučiūnai, B. Mačiai, 
J. Pečiulienė, V. Pečiuliai, S. Pra- 
kapai, A. Pranckūnienė, G. Remei- 
kiai (Sudbury), J. Rudaičiai, B. 
Rukšėnienė, V. Skvereckai, V. 
Stepšiai (Sudbury), A. Stungu- 
riai, St. Tolvaišos, A. Zimnickai.

Ačiū ir gražiam jaunimui, kuris 
atsilankė su tėveliais. Taip pat 
dėkojame Hamiltono Aušros Var
tų parapijos klebonui kun. J. Liau- 
bai. OFM, už pašventinimą mūsų 
namo, B. Rukšėnienei už pasirū
pinimą tuo reikalu.

Jūsų nuoširdumas paliko mumy
se neišdildomą prisiminimą.

Čebatorių šeima 

čius, Pr. Urbutis, I. Kerelis, P. 
Čiurlys, M. Petrulis, A. Gaidelie- 
nė, J. Rugys, Br. Kišonas, J. Govė- 
das, V. Januška, K. Čepaitis, K. 
Grudzinskas. A. ir V. Skabeikiai, 
G. Vidmantas, T. Varneckienė, J. 
Šeperys, J. Pargauskas, V. Kalend- 
rienė, A. Kazilis, VI. Eižinas, A. 
Čepaitis, M. Krivickas, M. Regi
na, P. Gulbinskas, Iz. Kandrotie- 
nė, J. Ažubalis, J. Žakevičius, K. 
Pajaujis J. Mickus, E. Šlekys, A. 
Sekonis, J. Karaliūnas, dr. A. Va- 
ladka, Jonas Stankaitis, A. Masiu
lis, J. Barakauskas, A. Zalagėnas, 
K. Gudžiūnas, A. Rubinas, Vyt. 
Montvilas, V. Ivanauskas, A. Žilė
nas, O. Čerškutė-Spidell, J. Riau
ba, K. Mileris, Z. Orentas, E. Rau- 
dienė, Mrs. S. Batkus, Eug. Čepie
nė, J. Valiukienė, J. Zubrickas, L. 
Rudaitis, J. Baron, R. Česonis, J. 
Bersėnas. J. Čegienė, S. Šetkus, M. 
Šetkus, J. Skilandžiūnas, J. Starke
vičius, A. Skardžius, L. Špokas, dr.
J. J. Stukas, J. Stanius, Br. Užemis, 
A. J. Viskontas, K. Daukas, J. Uo
gintas, Ona Indrelienė, A. Elijo- 
šius, Iz. Girdzijauskas, St. Labuc- 
kienė, J. Stravinskas, V. Ikasala,
K. Gudinskas, K. Gaputis, Vyt. Bile- 
vičius. Ged. Melnykas, J. Sadaus
kas, G. Jezukaitienė, I. Kaliukevi- 
čienė, J. Kukutis, F. Kairys, M. 
Meškauskas, J. Misius, A. Ledienė, 
A. Nutautas, K. Meškauskas, VI. 
Masiulis, preL J. Bertašius.

Už dvejus metus po $25 rėmėjo 
prenumeratą atsiuntė: kun. dr. P. 
Ragažinskas, Pr. Juodienė, S. 
Stonkus.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame vi
siems, kurie, siųsdami regulia
rią prenumeratą, prideda ir auką.

Delhi-Tillsonburg, Ont.
KLK MOTERŲ DR-JOS SKY

RIUS su rudens sezonu atgaivino 
savo veiklą. Turėjo du visuotinius 
susirinkimus, kuriuose nustatė 
ateities darbų planą. Suruošė tra
dicinius parapijos pietus, davu
sius gražų pelną savo parapijai 
paremti. Tillsonburgo apsipirki
mo centre suorganizavo sėkmingą 
kepinių ir rankdarbių išpardavi
mą. Darbščios narės dalyvauja vi
sur. kur jų pagalba yra reikalin
ga. Jų rūpesčiu sekmadieniais po 
pamaldų jaukioje parapijos salė
je visi gali pasivaišinti kava, už
kandžiais ir pabendrauti vieni su 
kitais.

Šių metų valdyboje yra: pirm. A. 
Ratavičienė, vicepirm. V. Lapie- 
nienė, sekr. D. Norkienė, ižd. E. 
Rugienienė, narės — A. Aleliūnie- 
nė ir B. Rudokienė.

DR. O. GUSTAINIENĖ (iš To
ronto) centro valdybos pirm, da
lyvavo moterų šventėje gruodžio 
8 d. parapijos salėje. Ji kalbėjo 
apie ateinančią Lietuvos krikšto 
sukaktį. Primindama kai kuriuos 
istorijos įvykius, ji apibūdino 
svarbią tos sukakties reikšmę. Ji 
pabrėžė, kad reikia visiems atsi

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ UT A T IZ A ”
KREDITO KOOPERATYVAS 1 ALlxA
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
- nuo 10 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 10 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 10 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. uždaryta.

AKTYVAI PER 22 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ................. 5%
santaupas...........................  6%
kasdienines palūkanas
už santaupas.................... 5’/a%
term, indėlius 1 m. ...............9%
term, indėlius 3 m.............  10%
reg. pensijų fondo...........7'h%
90 dienų indėlius................ 8%
(minimum $5.000)
Reg. pensijų 1 m................... 9% 

naujinti tikėjime, kuris turi vi
sada augti ir stiprėti.

Skyriaus pirmininkė nuošir
džiai padėkojo viešniai, kuri jau 
kelis kartus pakviesta į šią apy
linkę yra atvažiavusi su įdomio
mis paskaitomis.

LIETUVIŠKOS MOKYKLOS klau
simas staiga iškilo jaunų šeimų 
tarpe Delhi apylinkėje. Susidarė 
tinkamas skaičius mokyklinio am
žiaus vaikų, kurių tėvai sutinka 
juos leisti mokytis lietuvių kal
bos. Jaunos organizatorės — I. Lu
košienė ir K. Stankienė su kitų pa
galba stengiasi įsteigti lietuvišką 
mokyklą. Jos aplankė Toronto Mai
ronio mokyklą, kurioje susipažino 
su naujais mokymo metodais. Mo
kyklos vedėja G. Paulionienė jas 
nuoširdžiai globojo, vedžiojo po 
klases ir davė daug naudingų pa
tarimų, net padovanojo po gražų 
mokyklos metraštį, įvairių kons
pektų pavyzdžius ir kai kurias 
knygas. Toronto Maironio mokykla 
paliko labai šviesius įspūdžius, 
atrodė puikiai organizuota, tu
rinti daug įdomių mokytojų ir pa
dėjėjų, o taip pat gražaus jauni
mo, besimokančio lietuvių kal
bos, papročių, dainų ir kitų da
lykų. Mokyklos vedėjai Delhi at
stovės liko labai dėkingos už vis
ką ir grįžo namo pilnos vilčių įgy
vendinti savo užsibrėžtus tikslus.

PARAPIJOS CHORAS dalyvavo 
kalėdiniame parengime Ontario 
tabako muziejuje Delhi mieste 
gruodžio 19 d. Ten buvo sureng
tos lietuvių ir ukrainiečių tauti
nės parodos ir giedamos kalėdinės 
giesmės.

Choras gieda per pamaldas lie
tuviškoje šventovėje. Šiuo metu 
choras padidėjo dviem naujais 
choristais — A. Lapėniene ir V. 
Galecku. Choras ir vadovė V. Gar- 
nelienė labai džiaugiasi turėda
mi juos savo tarpe.

KLB APYLINKĖ turi naują val
dybą: pirm. B. Vytienė, vicepirm. 
K. E. Lukošius, sekr. S. Steigvilie- 
nė, ižd. V. Vytas, parengimų vado
vas V. Galeckas. Delhi apylinkės 
lietuviai dėkingi buvusiai valdy
bai už nuoširdų darbą, ypač buvu
siam pirmininkui J. Lukšiui, linki 
gerai pailsėti ir vėl grįžti į buvu
sias pareigas renkant sekančią 
valdybą. Kor.

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

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus 1

(Esu “Union Gas" X 
atstovas) Žs

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.

■■ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Naujuoju JAV LB krašto val
dybos pirmininku išrinktas Al- 
gimans Gečys sudarė pilną val
dybos narių sąrašą, kurį kores- 
pondenciniu balsavimu patvirti
no JAV LB tarybos nariai. Nau
jąją JAV LB krašto valdybą su
daro: pirm. Algimantas Gečys, 
jo pavaduotojas ir būsimasis 
valdybos pirmininkas antrojoje 
veiklos dalyje Vytautas Voler- 
tas, vicepirm. finansų reikalam 
Bronius Juodelis, vicepirm. in
formaciniam reikalam Juozas 
Kojelis, vicepirm. organizaci
niam reikalam Jonas Urbonas, 
vicepirm. specialiem reikalam 
dr. Viktoras Stankus, sekr. ir 
reikalų vedėjas Bronius Krokys, 
protokolų sekr. Liuda Rugienie
nė, ryšininkas Vašingtone Algi
mantas Gureckas, kultūros tary
bos pirm. Ingrida Bublienė, vi
suomeninių reikalų tarybos 
pirm. Ignas Budrys, religinių 
reikalų tarybos pirm. kun. Vikto
ras Dabušis, švietimo tarybos 
pirm. dr. Jonas Račkauskas, so
cialinių reikalų tarybos pirm. 
Danguolė Valentinaitė. Naujoji 
valdyba pareigas perėmė 1985 
m. gruodžio 7-8 d.d. Klivlande.

Tautinėms lietuvių kapinėms 
Čikagoje šiais metais sukaks 75 
metai. Deimantinės sukakties 
minėjimu rūpinasi pirm. Vyto 
Uznio vadovaujama komisija su 
narėmis Aldona Daukiene ir 
Emilija Petraitiene. Leidinį, 
apimantį kapinių istoriją ir 
sveikinimus, ruošia G. Lazaus
kas, M. Batutis ir A. Daukienė. 
Sukakties iškilmės numatomos 
kapinių lankymo dieną.

Metinis JAV lietuvių fondo po
būvis įvyko Tautiniuose lietu
vių namuose Čikagoje. Fondas 
dabar turi 5.669 narius, kurių 
skaičius 1985 m. padidėjo 109. Iki 
1985 m. lapkričio 15 d. aukų gau
ta $165.480. Vien tik pirmojoje 
lapkričio pusėje fondan įplaukė 
$26.293. Bendras kapitalas dabar 
siekia $3.267.777. išdalinta fi
nansinė parama — $1.537.586. 
Buvo pranešta, kad stipendijom 
paskirta $36.000. Jas gavo 39 
studentai. Pagrindins dėmesys 
teko studijuojantiem lituanis
tiką. Meninę programą pobūvy
je atliko Violetos Karosaitės 
baleto studijos mokiniai. Lie
tuvių fondo valdybos pirm. dr. 
A. Razma padėkojo visiems va
karo dalyviams ir programos at
likėjams, reikšdamas viltį, kad 
netrukus bus sutelktas $5 mili
jonų kapitalas. Tada JAV lietu
vių fondas lietuviškiems reika
lams kasmet galės paskirti po 
pusę milijono dolerių.

Klivlando baltiečių komite
tas, vadovaujamas pirm. Algi
manto Pautienio, surengė pobū
vį Lietuvių namuose. Jame kal
bėjo valstybinio universiteto 
Kente baltistikos katedros ve
dėjas prof. dr. H. Hochhause- 
ris, prašydamas estus, latvius 
ir lietuvius padovanoti knygų 
savo kalbomis universiteto bib
liotekai. Vakaro programą at
liko latvis pianistas ir estas ko
mikas, lietuvių jaunų vyrų gru
pė “Uždainuokim”, programon 
įtraukusi ir vieną latvišką dai
ną. Programą papildė Mirga 
Bankaitytė, akompanuojama pia
nistės Danutės Liaubienės.

Venezuela
Latvijos nepriklausomybės me

tinių proga dienraštis “La Reli
gion” 85.XI.17 laidoje išspaus
dino visą puslapį užimančią dr. 
V. A. Dambravos kalbą, pasaky
tą sukakties minėjime. Joje su
minėti praeities ir dabarties 
įvykiai, apimantys visas tris Bal
tijos valstybes. Atskirame ker
tiniame straipsnelyje įdėtas pla
tokas Baltijos valstybių praei
ties paaiškinimas. Dr. V. A. 
Dambravos kalba pavadinta 
“Kova, kuri dar nepasibaigė”. 
Prie jos yra ir kalbėtojo nuo
trauka.

Brazilija
Popiežius Jonas-Paulius II, 

praėjusį rudenį kalbėdamas 
maldininkų miniai Šv. Petro 
aikštėje Romoje, pareiškė savo 
susirūpinimą okupuota Lietuva. 
Sao Paulo lietuviai, 1985 m. rug
sėjo 8 d. Šv. Kazimiero parapi
joje švęsdami Švč. Mergelės Ma
rijos gimtadienį ir Tautos šven
tę, Jonui-Pauliui II parašė pa
dėkos laišką. Neseniai per Vati
kano nunciatūrą buvo gautas at
sakymas, dėkojantis už Brazili
jos lietuvių dėmesį. Jonas-Pau
lius II užtikrina tolimesnes sa
vo maldas ir linki, kad artėjan
ti Lietuvos krikšto sukaktis at
naujintų pasitikėjimą Dievu, 
sustiprintų meilę krikščioniš
kam gyvenimui.

Urugvajus
Montevideo lietuvius iš ne

toli esančios Argentinos sosti
nės Buenos Aires aplankė Susi

vienijimo lietuvių Argentinoje 
vaikų ir jaunių ansambliai su 
palydovais. Svečius sutiko Urug
vajaus lietuvių kultūros drau
gijos pirm. L. Petrauskaitė-Oli- 
vera bei kiti kolonijos veikėjai. 
Šeštadienio vakaras tapo pava
sario švente, kurioje programą 
atliko ne tik SLA vaikų bei jau
nių ansambliai, bet ir vietinės 
jėgos — vaikų “Rintukai” ir jau
nasis "Ąžuolynas". Svečiai, ku
riuos priglaudė Montevideo lie
tuviai, namo buvo išlydėti tik 
vėlyvą sekmadienio popietę. Abi 
lietuvių kolonijas' skiria upė 
Rio de la Plata, toje vietoje tu
rinti apie 100 mylių pločio.

Australija
Lietuvių informacijos biuras 

jau pradeda darbą. B. Birštonie
nei, ruošiančiai apžvalgą leidi
niui apie pokarinius ateivius, jis 
padėjo gauti tikslius duomenis, 
nes šis leidinys bus naudojamas 
ir mokyklose. Vasario 16 proga 
visuose didesniuose Australi
jos dienraščiuose bus įdėtas 
apmokamas skelbimas apie so
vietų okupuotos Lietuvos lais
vės kovą, okupantų atneštą prie
spaudą, žmogaus teisių panei
gimą. Skelbimas primins, kad 
daugiau informacijos galima 
gauti Lietuvių informacijos 
biure. Australams bus paruoš
ta ir išleista informacinė bro
šiūra anglų kalba. Jos išlaidoms 
padengti renkamos aukos. Iš 
Australijos lietuvių fondo jau 
gauta $1.000 auka, iš “Talkos” 
kredito kooperatyvų Melburne 
ir Adelaidėje — $600, iš I. Ra
čiūno— $55. r

Į Australijos lietuvių dienas 
bus įjungta vaikų vaidybos po
pietė 1986 m. gruodžio 30 d. Po- V 
pietės vadove pakviesta mokyto
ja Julija Lašaitienė. Laukiama 
atskirų grupių paruoštų 10-15 
minučių vaidinimėlių, kurių te
mas galima imti iš Lietuvos is
torijos, pasakų, liaudies humo
ro. Lietuvių dienų rengėjų ko
mitetas jau gavo $500 auką iš 
Bankstowno savivaldybės.

Pirmosios Vinco Kazoko mir
ties metinės 1985 m. lapkričio 
3 d. paminėtos Sydnėjaus Banks- 
towne, velionies sodyboje. Ten 
susirinko keliasdešimt jo bend
radarbių ir bičiulių ne tik pri
siminti mirusio poeto, žurnalis
to ir redaktoriaus, bet ir pasirū
pinti jo palaikų pelenais. Jie 
perkelti į Kazio Belkaus paga
mintą dvistogį koplytstulpį, 
pastatytą toje vietoje, kur ve
lionis bedirbdamas sukrito. .

Australijos lietuvių fondo vai- Į
dyba $3.000 auką lituanistiniam L
švietimui gavo iš Vaclovo Gri- *
gonio. Valdyba dabar planuoja 
tos dovanos paskirstymą. ALB 
krašto valdybai jau pasiųsta 
$750. V. Grigonis yra nuoširdus 
Australijos lietuvių fondo narys 
ir rėmėjas, lig šiol jam paauko
jęs $4.315.

Britanija
Mančesterio ratnovėnai nuo 

1957 m. dalyvaudavo žuvusių 
britų karių pagerbime ir vaini
ko padėjime prie paminklo. Pir
mą vainiką 1957 m. antrąjį lap
kričio sekmadienį Mančesterio 
Šv. Petro aikštėje padėjo dabar 
jau miręs ramovėnų pirm. Vla
das Kupstys, lydimas tautiniais 
drabužiais pasipuošusių lietu
vaičių Elytės Venskutės ir Ber
nadetos Navickaitės. Vėliau vai
nikas kasmet būdavo padedamas 
Eccles mieste, kuris dabar su
jungtas su Salfordu. 1985 m. iš
kilmėse nebuvo dalyvauta. Ra- 
movėnai negavo kvietimo. Atei
tyje taipgi žadama nedalyvauti, 
nes daug ramovėnų jau paseno. 
Jiems sunku dalyvauti eitynėse 
vėlyvą rudenį, kai dažnai būna 
drėgnas, šaltas ir lietingas oras.

Londono lietuvius išjudinovl 
vysk. A. Baranausko sukakčiai ly 
skirta vakaronė Šv. Kazimiero |Z 
lietuvių parapijos svetainėje. 
Antroji kultūrinė vakaronė “Lie
tuviška žiema” įvyks sausio 25, 
šeštadienį, 5 v.p.p. Tą lietuviš
ką žiemą padės atkurti istori
niai šaltiniai, tautosaka, lietu
vių rašytojų poezija ir proza. 
Prgramą vėl paruoš dail. Marija 
Barėnienė.

Baltiečių taryba Londone nori 
suorganizuoti bendrą Baltiečių 
dieną, kurioje lietuviai, latviai 
ir estai kartu garsintų savo tau
tų laisvės siekius ir turėtus lai
mėjimus parodomis, meniniais 
pasirodymais bei kitais kultū
riniais renginiais.'Problemą su
daro bendros datos pasirinki
mas. Sibiriniai trėmimai tokiai 
dienai netinka. Buvo pasiūlyta 
rugsėjo 12 d., primenanti užsie
nio reikalų ministerių 1934 m. 
Ženevoje pasirašytą Baltijos 
valstybių santvarvę. Deja, ši 
data per daug arti mūsiškės Tau
tos šventės, kurią lietuviai mi
ni atskirai. Jieškoma visiems 
baltiečiams priimtinos datos.



Lietuvis Kanados vyskupų tarnyboje
Pokalbis su Jonu Abromaičiu, dirbančiu naujo katekizmo paruošime ir jaunimo 

auklėjimo srityje

SESUO IGNE MARIJOŠIŪTĖ

Žmonės renkasi darbo sritis 
įvairių motyvų vedami. Vieni 
iš būtinumo, kiti iš malonumo. 
Vienam darbas tampa iššūkiu, 
nes dirbdamas jis pats toliau 
lavinasi, kitas dirba tam, kad 
uždirbtų duonų arba “gerų pi
nigų”. Nemažas skaičius turi 
pasitenkinti gautu darbu gry
nai aplinkybių verčiami.

Su kai kuriais amatais ir pro
fesijomis esame apsipratę, 
tačiau kai užtinkame pasau
lietį, dirbantį visų laikų re
liginėje srityje ir gyvenantį 
tikėjimo rūpesčiais, nustem
bame, o kai sužinome, kad lie
tuvis . . . trūksta žodžių!

Vartydama liturginį Kana
dos leidinį “Living With 
Christ”, užtikau reklamų, skel
biančių jaunimo suvažiavimų 
(1985 m. yra paskelbti Tarp
tautiniais jaunimo metais). 
Šiuo suvažiavimu rūpinasi 
Kanados vyskupų konferenci
ja, o koordinuoja Jonas Ab
romaitis. LIETUVIS! Jau me
tai, kai džiaugiamės, kad lie
tuviams naujai paskirtas vys
kupas P. Baltakis yra pilna
teisis Amerikos vyskupų kon
ferencijos narys. Ir štai lietu
vis koordinuoja suvažiavimų 
Kanados vyskupų vardu!

Perskaičiusi šių žinutę, 
kreipiausi į Jonų Abromaitį 
su sekančiais klausimais.

— Jonai, kur teko mokslus 
eiti? Paaiškink, kaip pavyko 
Tau gauti dauba Kanados vys
kupų konferencijoj? Kas pa
skatino susidomėti šiuo dar
bu?

— Į Kanados vyskupų konfe
rencijos darbus patekau ne 
iš karto. Dar studijuodamas 
ekonomijų Montrealio McGill 
un-te, jaučiau norų dirbti žmo
nėms. Baigęs un-tų, nutariau 
stoti į Šv. Augustino semina
rijų Toronte. Po metų teolo
gijos studijų įstojau į jėzuitų 
naujokynų. Jėzuitų vienuoli
joje praleidau šešerius metus: 
dėsčiau aukštesniojoje mokyk
loje, ruošiau indėnų vaikus 
sakramentams, pasiekiau filo
sofijos magistro laipsnį Spo
kane. Nors buvau laimingas su 
jėzuitais, kažkaip neturėjau 
vidinės ramybės. Daug mel
džiaus, mąsčiau ir nutariau 
iš jėzuitų pasitraukti. Persi
kėlęs į Otavų, susisiekiau su 
Otavos arkivyskupu ir Centri
ne religinio auklėjimo įstai
ga, pareikšdamas norų dirbti 
religinėje srityje. Netrukus 
arkivyskupas pakvietė mane 
būti jo asmeniniu sekretorių, 
o Centrinė religinio auklėji
mo įstaiga pasiūlė redakto
riaus vietų ruošiant kanadie
čiams katekizmų. Pastarųjį 
siūlymų priėmiau. Po pusant
rų metų man pasiūlė direkto
riaus asistento vieta ruošti 
jaunuoliams religinio auklėji
mo programų. Tų darbų tebe
dirbu ir dabar.

— Kokie Tavo uždaviniai 
šiame religinio auklėjimo 
centre?

— Kanados vyskupų konfe
rencija yra patariamoji insti
tucija, jungianti visus Kana
dos vyskupus. Centrinė religi
nio auklėjimo įstaiga apima 
katechetinę bei religinę auk
lėjimo užduotį. Ši įstaiga pa
rūpina visai Kanadai kateche
tinę programų, pradedant 
priešmokykliniu amžiumi, bai
giant suaugusiais. Programa 
turi tikti mokykloms, parapi
joms ir šeimoms. Organizuo
jam tikinčiųjų konferencijas, 
paruošiam mokytojus ir kate- 
chistus, pagal regijoninius 
poreikius talkinam religinia
me auklėjime.

Šiuo metu kreipiam daug dė
mesio į suaugusių tikėjimo 
ugdymų. Kai tėvai yra sųmo- 
ningi ir jautrūs dvasiniuose 
klausimuose, vaikų tikėjimas 
labiau bręsta. Mes stengiamės 
sekti Jėzaus metodu: Jis mokė 
suaugusius ir žaidė su vaikais, 
mes praeityje dažnai mokėm 
vaikus ir “žaidėm” su suaugu
siais. Jieškome pusiausvyros. 
Šis darbas nuolat keičiasi, 
žiūrint kokie Kanados tikin
čiųjų porekiai.

Šiuo metu koordinuoju nau
jo katekizmo rašymų VII, VIII 
ir IX skyrių jaunuoliams, {jun
giam daugybę asmenų iš įvai
rių sričių: vyskupus, teologus, 
mokytojus, šeimas, pačius vai
kus. Parašę išbandom, perra- 
šom, taip kad tarnautų kuo 

plačiau. Katekizmui išėjus, 
mūsų laukia kiti darbai: su
pažindinti visuomenę su nauja 
programa, parodyti katekis- 
tams, kaip ja efektingai nau
doti.

— Kanada pasižymi parama 
etninėm grupėm. Kiek etninis 
veiksnys įeina į įvairias svars- 
tybas ir organizuojamas religi
nes programas?

— Kanada yra mozaika etni
nių grupių. Nors vyrauja pran
cūzai ir anglai, kyla reikšmė 
vietinių indėnų ir eskimų kul
tūrų, europiečių, azijiečių bei 
afrikiečių ateivių. Vyskupai 
etnines grupes remia ir skati
na garbinti Dievų sava kalba 
ir savu įprastu būdu. Bet tai 
daro primindami, kad puose
lėdami savas kultūrines tikė
jimo išpažinimo išraiškas, ne
užsidarytų savoje grupėje, pa
miršdami visuotinę K. Bendri
jų ir jos rūpesčius.

Evangelija jautri žmonėm 
varge, skurde; iškelia netiesų, 
priespaudų. Pati K. Bendrija 
vis labiau išgyvena pareigų 
atsiliepti į socialines nege
roves. Technikos dėka pasau
lis pasidarė lyg vienas mies
tas. Matydami Afrikos badau
jančius ar kitas nuoskaudas, 
turėtume atsiliepti į tai, lyg 
jie būtų mūsų broliai bei se
serys. Mūsų kultūrinis įvairu
mas turėtų sužadinti jautru
mų vienas kitam. Šis ryšys tarp 
tikėjimo (socialinio teisingu
mo, taip aiškiai Evangelijose 
parodyto) ir socialinės padė
ties susilaukia iš vyskupų di
delio dėmesio, nes tai Evange
lijos esmė, apimanti visus ir 
visa tai, kas esame.

— Otavoje yra kukli, bet veik
li lietuvių kolonija. Ne per 
seniausiai ten įsikūrei ir au
gini šeimą. Ar turi galimybių 
įsijungti į šios kolonijos lie
tuviškąjį gyvenimą? Ar teko 
ką nors religinio suorganizuo
ti Otavos lietuviams?

— Kai 1981 m. atvykau į Ota
vų, įsijungiau į KLB Otavos 
apylinkės valdybų. Ten susipa
žinau ir vėliau vedžiau Giedrę 
Vasiliauskaitę, kuri taip pat 
buvo LB valdybos narė. Lietu
vių bendruomenė negausi, pa
žįstame vienas kitų ir dirba
me kartu, kiek kuris galime.

Dalis lietuvių bendruome
nės susirenkame kartų per mė
nesį šv. Mišiom. Be šių mėne
sinių šv. Mišių, retkarčiais 
Krikšto ir Santuokos sakra
mentų, beveik jokių kitų re
liginio pobūdžio susitikimų 
nėra.

Giedrė ir aš priklausome 
vietinei Otavos parapijai, 
kurioje įsijungėm į liturgijos 
planavimo komitetų, organi- 
zavom maldos budėjimų už tai
kų, rūpinomės jaunimo choru. 
Šiuo metu padedam tėvams pa
siruošti savo vaikų krikštui. 
Mudu mielai kų nors veiktume 
lietuviškoje parapijoje, jeigu 
tik būtų noro kų nors religi
nio suorganizuoti.

— Savo darbe susiduri su 
svarbiais religiniais uždavi
niais. Kaip palygintume! kana
diečių ar kitų etninių grupių 
dvasinį gyvenimą su lietuvių? 
Kas, Tavo manymu, lietuviams 
būtų naudinga ir reikalinga ?

— J šį klausimų nelengva 
atsakyti. Kaip galima pasverti 
ar palyginti pavienio žmogaus 
ar grupės tikėjimų su kitais? 
Ar apklausinėjimas anketos 
forma duoda mums tikrų vaiz
dų? Ar mes skaičiuojam, kiek 
žmonių lanko pamaldas? Ar ga
lima apie tai spręsti, stebint 
tikinčiųjų įsijungimų į para
pijos įvairius patarnavimus? 
Ar konkretūs darbai, siekiant 
taikos ir teisingumo apspren
džia žmogaus tikėjimų? Visa 
tai gali padėti apčiuopti 
bendruomenės nuotaikas, bet 
lyginti yra neįmanoma.

Man atrodo, gyvas tikinčių
jų bendruomenės tikėjimas 
apčiuopiamas ne tiek bandant 
lyginti su kita grupe, kiek 

Toronto lietuvių kredito 
kooperatyvui “Parama’1 
reikalinga tarnautoja arba tarnautojas. 
Pirmenybė turintiems patyrimo banke ar buhalterijos 
darbe, kalbantiems lietuviškai ir angliškai. Kreiptis į 
vedėją tel. 532-1149 arba 532-8723.

žiūrint į atsiliepimų Evange
lijai ir savo pašaukimui. Kaip 
asmuo yra apdovanotas savitu 
būdu ir pagal tai patiria gy
venimo paskirtį, taip ir bend
ruomenė, apdovanota savitu 
charakteriu, yra kviečiama 
naudoti tas pajėgas bendram 
gėriui, sekant Kristumi.

— Būtų gera matyti lietuviš
kas parapijas siekiant giles
nio teologinio supratimo ir 
dvasinio atsinaujinimo. Jau 
20 metų prabėgo nuo Vatika
no II. Ar mes pažįstam šios 
santarybos esmines mintis, 
ar tik altorius atsukome į 
žmones? Kaip ši santaryba 
mus paskatino bręsti dvasiš
kai? Kai skaitom Šv. Raštų, 
ar girdim Jėzaus mums taria
mų kvietimų? Kiek mūsų gyve
nimas (asmeninis ir bendruo
meninis) atspindi Evangeli
jos kvietimų į tikėjimų ir tei
singumų?

Man norėtųsi, kad lietuviš
kos parapijos taptų tikrai 
krikščioniškom bendruome
nėm, kurios susirenka švęsti 
Gerosios Naujienos, meldžiasi 
ir kitus įjungia į bendrų mal
dų, rūpinasi vargšais ir kitais 
nelaimingaisiais. Bendruome
nė, susirinkusi sekmadieniais 
maldai, tampa kitiems ženklu. 
Bet koks tai ženklas? Ar mato
si jame Kristus gyvas mūsų 
tarpe? Kiekvienas tikintysis 
turi padėti kurti šį regimų 
Kristaus buvimo ženklų ir jį 
savo tarpe įkūnyti.

Jėzus atėjo tarnauti, ne kad 
Jam būtų tarnaujama. Kunigas 
mūsų tarpe yra tas, kuris pa
deda, tarnauja — tai Jėzaus 
buvimo ir veikimo ženklas. 
Savo Krikštu mes visi dalija
mės šia Kristaus kunigyste. 
Reikėtų, kad lietuviškose pa
rapijose Krikšto sakramentas 
būtų rimtai priimtas su viso
mis pareigomis, teisėmis ir 
atsakomybe, kad kiekvienas 
pakrikštytasis pajustų savo 
vietų bendruomenėje, atrastų 
kur ir kaip gali prisidėti. Kai 
kas yra bandoma, bet dar daug 
reikia pastangų.

Man būtų džiugu matyti, kad 
suaugusių tikėjimas įsilieps
notų, atgytų. Be šio drąsaus, 
veiksmingo, pasiaukojančio ti
kėjimo ženklo, jaunimas nesu
interesuotas ir nenori prisi
jungti. Jie jieško gyvo tikė
jimo, vilties, prasmės. Visi 
vadovėliai visame pasaulyje 
nepaveiks jaunos širdies be 
gyvo tikėjimo liudijimo. Ti
kėjimas gimdo tikėjimų, todėl 
suaugusių tikėjimo būklė to
kia svarbi jaunimui. Visos šios 
mintys tinka ne vien lietu
viams, jos tinka visiems apskri
tai.

— Artinasi 600 metų Lietu
vos krikščionybės sukaktis 
(1987 m.). Ką pasiūlytume! ir 
kaip reikėtų paminėti šią su
kaktį dvasiniu požiūriu? Kuo 
būtų galima pasidžiaugti? Ką, 
Tavo manymu, reikėtų sustip
rinti?

— Lietuvių tautos istorija 
turtinga ir svarbi. Mes turime 
vertingų tradicijų, mums rei
kia į tai atkreipti dėmesį, tuo 
džiaugtis ir švęsti. Bet turint 
600 metų istorijos, gali kilti 
pavojus pasilikti istoriniame 
žvilgsnyje ir jame įklimpti, 
nepajudėti. Praeitis turi tap
ti šios dienos paskatinimu. 
Svarbu neapsiriboti minėji
mais, kalbomis ir panašiai. 
Tegul 600 metai būna mums 
šaltinis naujam gyvastingam 
religiniam gyvenimui.

Būtų gera, jeigu kiekviena 
lietuviška parapija ryšium 
su Lietuvos krikščionybės su
kaktimi apmųstytų Vatikano 
II dokumentų vizijų, peržiū
rėtų savo tikėjimo brendimų, 
įvertintų savo poreikius, pa
jėgas ir žiūrėtų, kas reikalin
ga dvasiniam augimui. Būtų 
gera, kad vietinės parapijos 
pradėtų judėti ir jieškotų bū
dų atsigaivinti per maldų, 
svarstybas, bendrų jieškoji- 
mų, kad visa tai pasitarnautų 
mūsų būsimai kartai.

‘‘Nepriklausomos Lietuvos" redaktorė BIRUTĖ NAGIENĖ kalba su Onta
rio kultūros ir pilietiškumo ministere dr. LILY’ MUNRO Toronto Lietu
vių namuose surengtame spaudos vakare, skirtame “NL" 45 metų sukak
čiai paminėti Nuotr. St. Dabkaus

Dainavos šalies sūnus
A. a. mokytojas-karininkas Edmundas Miliauskas

J. MOCKEVIČIUS

1985 m. spalio 29 d. Edmun
das Miliauskas amžinai užmer
kė savo akis ligoninėje. Ištik
tas širdies smūgio buvo trum
pai valandėlei atsigavęs, dar 
spėjo ištarti kelis žodžius my
limai žmonai Editai, stovinčiai 
šalia jo. Tai buvo jau paskuti
niai . . .

1985 m. lapkričio 1 d. Lietu
vos kankinių šventovėje gedu
lines Mišias atnašavo klebo
nas kun. J. Staškus, (pasakė 
gražų pamokslų), Prisikėlimo 
parapijos klebonas kun. A. Si
manavičius, OFM (buvęs velio- 
nies mokinys) ir kun. K. Kak
nevičius.

Gausybės dalyvių velionis 
buvo palydėtas į amžino poil
sio vietų. Ten su juo atsisvei
kino visi dalyviai Lietuvos him
no žodžiais. Palaidotas lietu
vių kapinėse Mississaugoje.

Velionis gimė ir augo Varna- 
girių k., Simno vis., Alytaus 
aps. Apolonijos (Zubriūtės) ir 
Jono Miliauskų šeimoje. Besi
mokydamas vietos pradžios 
mokykloje, jau tada svajojo 
tapti mokytoju. Su dideliu pa
siryžimu nugalėjęs visus, sun
kumus siekė tikslo. Baigė Aly
taus gimnazijų, pedagoginį 
Klaipėdos institutų ir karo 
mokyklų atsargos jaun. Itn. 
laipsniu.

Tapęs mokytoju ir savo gyve
nimo kelyje sutikęs jaunų mo
kytojų Editų Zibalaitę, 1938 m. 
su ja susituokė.

Mokytojauti pradėjo Lyduo
kiuose, Ukmergės aps. Vadovy
bės greitai buvo pastebėtas 
velionies talentas švietimo 
srityje. Netrukus buvo paskir
tas Ukmergės mokytojų semi
narijos, pavyzdinės mokyklos 
vedėju. Tai buvo jo gyvenime 
džiaugsminga, bet trumpa pro
švaistė. Tada nė nepagalvojo, 
kad dalykai taip greitai pasi
keis, kad reikės palikti tėvynę 
ir blaškytis po pasaulį.

Lietuvų užgriuvusi sovieti
nė okupacija viskų sujaukė. 
Prasidėjo atleidinėjimai iš tar
nybų, suėmimai ir išvežimai, 
kurie neleido naktimis miego
ti namuose. Vokiečių įsiverži
mas į Lietuvų pakeitė vienų 
terorų kitu, bet Edmundas grį
žo į savo pamėgtų pedagoginį 
darbų. Reikėjo vėl iš naujo 
pradėti, nes visa Lietuvos švie
timo sritis buvo svetimų įsi
brovėlių smarkiai sužalota. 
Karo metu darbas mokykloje 
nebuvo lengvas. Įvairūs truk
dymai ir nepritekliai nesibaig
davo.

1944 m. vasarų, artėjant so
vietiniam frontui, tūkstančiai 
lietuvių traukėsi į vakarus. 
Tarp jų buvo ir Edmundas su 
šeima. Vėl prasidėjo vargin
gas ir pavojingas, pilnas ne
žinios kelias, iki nutilo pasku
tiniai karo šūviai. Apsigyve
nęs Wehnen (Vokietijoje) pa
bėgėlių stovykloje, dirbo ad
ministracijoje ir mokykloje 
vedėju — mokytoju.

1948 m. atvykęs su šeima į 
Kanadų apsistojo Toronte. 
Nors reikėjo uždirbti šeimai 
duonų fabrike, bet aktyviai 
įsijungė į parapijinę ir visuo
meninę bei kultūrinę veiklų. 
Dirbo, kol sųlygos ir jėgos lei
do. Įsipareigojimus atlikdavo 
labai kruopščiai ir sąžinin- 
gai. Savo tolerantiškumu, ne
nukrypdamas nuo krikščioniš
kų savo principų, buvo pavyz
dys kitiems. Visi, kurie velio
nį pažinojo iš arčiau ir su juo 
dirbo, jį mėgo bei gerbė ne tik 
išeivijoje, bet ir Lietuvoje.

A. a. EDMUNDAS MILIAUSKAS

Jo kolegos Lietuvoje, gavę ži
nių apie velionies mirtį, buvo 
giliai sujaudinti. Vienas jų ra
šė: “Tebūna Dievas gailestin
gas jam. Mūsų tikslas — ne že
mė, o dangus. Ten pas mūsų Iš
ganytojų visi nueisime. Aš mel
siuosi už jo sielų!”

Giliame liūdesyje liko myli
ma žmona Edita, sūnus mokyto
jas Arvydas, marti Kotryna, 
du vaikaičiai, sesuo Ona Jaki
mavičienė, seserėčia Regina 
Bražukienė, Alvina Rama
nauskienė, Antonija Petru
lienė su šeimomis bei kiti gi
minės Kanadoje ir Lietuvoje.

NORITE PAKEISTI 
NUOSAYVBĖS ĮKAINOJIMĄ?
Dar turite laiko apeliuoti dėl 1985 metų nuosavybės įkaino
jimo, jeigu manote, kad jūsų verslas ar nuosavybė yra ne
teisingai įkainoti.
Minėtasis įkainojimas yra svarbus, nes nuo jo priklauso 
nuosavybės mokesčių dydis: jūsų nuosavybės vertė yra 
dauginama iš savivaldybių ir švietimo promilių ir tuo būdu 
nustatomas jūsų nuosavybės 1986 metų mokestis.
įkainojimo pranešimai yra išsiųsti tiem savininkam ir nuo
mininkam, kurių nuosavybių įkainojimai pasikeitė praėju
siais metais. Laikinos mūsų įstaigos buvo atidarytos jūsų 
apylinkėje, kur galėjote gauti atsakymus į savo klausimus 
ir pakeisti informacijas apie įkainojimą reikdlo atveju. Tų 
įstaigų veikimo laikas ir vietos buvo paskelbtos ankstyves- 
niame pranešime.
įkainojimų sąrašas jau perduotas jūsų savivaldybei, kad ga
lėtų apskaičiuoti jūsų nuosavybės mokesčius, kuriuos pri
valote mokėti 1986 metais. Tasai įkainojimų sąrašas dabar 
yra prieinamas ir galimas peržiūrėti jūsų savivaldybės įstai
goje darbo valandomis. Jeigu manote, kad jūsų nuosavybė 
buvo neteisingai įkainota ir iki šiol dėl to nesikreipėte, dar 
galite iki 1986 metų sausio 7 dienos įteikti apeliaciją arba 
paštu ją nusiųsti įkainojimo peržiūros tarybai (Assessment 
Review Board). Atsiminkite, net ir tuo atveju, jeigu ne
gavote įkainojimo pranešimo, turite teisę apeliuoti.

Paskutinė apeliacijos diena - 1986 m. sausio 7

įkainojimo peržiūros taryba yra nešališkas organas, paval
dus Ontario teisingumo ministeriui, kuris teikia jums papil
domą galimybę peržiūrėti jūsų nuosavybės įkainojimą, jeigu, 
jūsų manymu, jis nėra teisinga, lyginant su kitomis nuosa
vybėms jūsų apylinkėje. Peržiūros taryba yra mažiau for
mali, laisvesnė, negu reguliarus teismas. Jūs patys galite 
pateikti savo atvejį, samdyti advokatą arba pakviesti savo 
giminaitį bei draugą būti jūsų atstovu.
Jūsų apeliaciją palengvins specialūs blankai (Notice of 
Appeal), gaunaimi įkainojimo peržiūros taryboje, jūsų ra
jono įkainojimo įstaigoje arba jūsų savivaldybės raštinėje. 
Taip pat galite panaudoti antrąją įkainojimo pranešimo lapo 
pusę arba parašyti laišką, nurodant nuosavybės adresą, jos 
numerį įkainojimo sąraše ir išdėstant apeliacijos motyvus. 
Apeliacijos turi būti siunčiamos savo apylinkės įstaigai “Re
gionai Registrar of the Assessment Review Board”.

©Ministry 
of 
Revenue 
Ontario

Vertimas šio laikraščio iš teksto, parūpinto Ontario pajamų ministerijos
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Mieli tautiečiai tėvynėje, tremtyje ir išeivijoje,
Šv. Kalėdų ir naujų 1986 metų proga sveikiname Jus visus, išsisklai

džiusius plačiame pasaulyje, linkėdami vieni kitiems meilės, vilties, stiprybės ir 
geresnės ateities.

Nežiūrint kur begyventume, visi lietuviai esame tos pačios tautos vaikai, 
broliai ir seserys Mus visus jungia garbinga mūsų tautos praeitis, papročiai, 
tautinės ir valstybinės tradicijos, kultūra, kalba ir mūsų visų bendras tikslas — 
laisva Ir nepriklausoma Lietuva.

Dauguma mūsų tautiečių okupuotoje tėvynėje viešai ar slaptai dirba, 
kuria ir kovoja už geresnį savo tautos gyvenimą ir viltingesnę ateitį. Kiti, at
sidūrę tremtyje ar Sovietų Sąjungos kalėjimuose, kenčia už savo tėvynę, tuo 
išreikšdami lietuvių tautos pasipriešinimą okupantui Dar kiti, pasklidę lais
vajame pasaulyje ir sudarę vieningą Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, 
siekiame išlaikyti tautinį sąmoningumą, kad galėtume daugiau ir geriau padėti 
savo broliams ir seserims tėvų žemėje pasiekti mūsų visų bendrąjį tikslą.

Šios šventės tegul mums dar kartą primena, kad turime vieni kitiems 
padėti Išeivijos lietuviams yra reikalinga dvasinė parama ir tautos meilė, 
ateinanti iš tautos kamieno tėvynėje per asmeninius ryšius, pogrindžio spaudą 
ir kitus santykiavimo būdus, kad mes išliktume sąmoningi lietuviai ir tvirtesni 
kovoje už Lietuvos laisvę. Okupuotoje tėvynėje, tremtyje ir kalėjimuose esan
tiems tautiečiams yra reikalingas nuolatinis išeivijos lietuvių rūpestis ir vienin
gos pastangos jų troškimams įgyvendinti.

Pradėdami naujus metus, stiprinkime savo tautiečių tarpusavę pagarbą ir 
meilę, ryždamiesi padėti vieni kitiems, ir bendromis jėgomis siekime laisvės 
Lietuvai.

Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt!
Vytautas Kamantas,

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkasSeimas Švento Petro miestea

(Atkelta iš 3-čio psl.)

J. Uleckaitę. Dr. K. Bobelis 
nušvietė Jaunimo sųjungos 
įnašų išvykai ir paskaitė S. 
Bersėnaitės laiškų seimui, 
kuriame labai jautriais žo
džiais aprašė, kokį nepaprastai 
gilų įspūdį paliko išvyka joje 
dalyvavusiems. Toliau prane
šė, kad yra rengiama teismo 
eigos knyga ir laikraščių iš
karpų rinkinys knygos forma, 
sudaromas korespondentų ra
šiusių apie tuos įvykius sura
šąs.

Po šių pranešimų buvo paro
dyta išvykos vaizdajuostė. L. 
Griniaus rūpesčiu posėdžių sa
lės sienose buvo iškabinta la
bai gausus įvairių kraštų laik
raščių iškarpų rinkinys.

Veiklos klausimai
Simpoziumas buvo tęsiamas 

sekmadienio, gruodžio 8, ryti
niame posėdyje. Dr. D. Krivic
kas pabrėžė reikalų VLIKui tu
rėti stiprias atstovybes Vokie
tijoje, D. Britanijoje ir Itali
joje. Europos parlamentas ir 
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Helsinkio susitarimų peržiū
ros posėdžiai sudaro geras są- 
lygas kelti Lietuvos klausimų. 
VLIKas kikeviena proga konfe
rencijų dalyviams įteikia me
morandumus ir reikiamų lite
ratūrų. Aktualėjantis Europos 
sujungimo klausimas turės ap
imti ir Lietuvos bylų.

Diskusijose buvo paliesta 
daug aktualių klausimų, kurių 
dalis išėjo už simpoziumo 
ribų.

Rezoliucijų priėmimų refe
ravo dr. D. Krivickas. Jų svar
besnės: plėsti VLIKo veiklų 
Europoje, šaukti veiksnių kon
ferencijų, toliau judinti Vil
niaus vyskupijos klausimų ir 
kitos.

Baigiant seimų, dr. K. Bobe
lis padėkojo seimo rengėjų 
kom. nariams: dr. I. Mačionie- 
nei, V. Urbonui, A. Tauginui, 
K. Vilniui, A. Šukiui, K. Mik
lini, V. Mažeikai, A. Krulikie- 
nei, J. Žvyniui, L. Žvynienei, 
V. Gruzdžiui ir T. Liutkienei.

Pirmų seimo dienų pirminin
kavo A. Misiūnas, tik sekma
dienio posėdžiui su humoru 
pirmininkavo dr. L. Kriauče- 
liūnas. Seimas baigtas tautos 
himnu.

Pamaldos
Seimo proga iškilmingos pa

maldos įvyko sekmadienį, 1 
v.p.p., Šv. Vardo šventovėje 
Gulfporte. Mišias koncelebra- 
vo vysk. P. Baltakis ir kunigai: 
A. Stašys, Goodman (klebonas), 
prel. J. Balkūnas, V. Zakaras, 
Abračinskas, J. Gasiūnas ir dr. 
E. Gerulis. Trumpų pamokslų 
pasakė vyskupas, o po Mišių il
gesnį — ev. kun. dr. E. Gerulis, 
įdomiai panagrinėjęs laisvės 
problemų. Aukas nešė dr. D. 
Krivickas, M. Samatienė, T. 
Liutkus ir K. Vilnis. Skaitymai 
— J. Žvynio. Choras, vad. var
gom A. Mateikos, įspūdingai 
giedojo Dambrausko “Maldų 
už tėvynę”. Žmonių buvo pilna 
šventovė. Dalyvavo ir trys vė
liavos su palydomis: šaulių R. 
Kalantos kuopos, “Palangos” 
jūros šaulių, Lietuvos vyčių.

Su vietiniais tautiečiais
Po pamaldų klubo salėje pie

tavo su vietiniais kartu ir sei
mo dalyviai. Po pietų įvyko vie
tos ALTOs skyriaus rengtas 
simpoziumas. Salė vos talpino 
susirinkusius. Simpoziumų 
pradėjo skyriaus pirm. A. Šu
kys ir pakvietė jam vadovauti 
dr. K. Bobelį. Kalbėjo dr. D. 
Krivickas, dr. K. Šidlauskas, T. 
Blinstrubas ir L. Grinius. Visi 
jie palietė įvairius mūsų lais
vės kovos aspektus. Po to buvo 
parodytos iš Kopenhagos teis
mo ir išvykos skaidrės su L. 
Griniaus komentarais.

Šeiminis pokylis įvyko vieš
bučio salėje šeštadienio vaka
re. Maldų prieš vakarienę su
kalbėjo vysk. P. Baltakis, po va
karienės — vysk. A. Trakis. Me
ninę programų atliko sol. R. 
Mastienė. Trumpai kalbėjo dr. 
K. Bobelis. Buvo pagerbtas dar 
kartų A. Firavičius ir prel. J. 
Balkūnas. Pokylio programai 
vadovavo dr. J. Valaitis. Buvo 
ir šokiai.

Šis VLIKo seimas buvo paly
ginti ramus, bet pakankamai 
darbingas. Didelė dalis disku
sijų sukose apie Kopenhagos 
teismo ir Taikos bei laisvės žy
gio nepaprastų pasisekimų, jo 
reikšmę nustatant ateities VLI
Ko veiklos kryptį. O ji, be abe
jonės, nukreiptina į Europą. St. 
Petersburgo lietuviai VLIKo 
seimų jau antrų kartų priėmė 
tikrai svetingai ir jo progra
moje gausiai dalyvavo.



Išminčiai prie prakartėlės
PREL. L. TULABA

I
“Štai į Jeruzalę atvyko išminčiai 
iš Rytą” (Mt 2, Iss).

Evangelistai Matas ir Lukas 
nurodo vietą ir laiką, kur ir ka
da Kristus gimė, būtent Judė
jos Betliejuje, Erodo didžiojo 
viešpatavimo metu. Gimusio 
Išganytojo pasveikinti atvyko 
iš Ryty, greičiausiai iš nūdie
nės Persijos-Irano, išminčiai 
— mokslo vyrai, astrologai. 
Krikščioniška tradicija sako, 
kad buvę trys vyrai; minimi 
net jų vardai — Kasparas, Bal- 
dasaras ir Melchioras.

Kaip žydai, taip ir persai 
tikėjo bei laukė ateisiančio 
Mesijo. Zaratuštra ateisiantį 
Mesiją nurodo Šaušian-Šven- 
tojo vardu. Ano meto astrolo
gai tikėjo ir mokė, kad kiek
vieno žymaus žmogaus gimi
mą ženklinanti naujai pasi
rodžiusi žvaigždė. Dar ir nū
dien girdime sakant: “Jis gi
mė po gera žvaigžde!”

Minimieji išminčiai vieną 
naktį, stebėdami dangaus kū
nus, išvydo nuostabią žvaigž
dę — kometą. Ji judėjo iš rytų 
į vakarus. Paprastai dėl žemės 
sukimosi atrodo, kad žvaigždės 
juda iš vakarų į rytus. Nuosta
bus reiškinys atkreipė išmin
čių dėmesį. Jiems kilo mintis, 
ar tik nebus gimęs Mesijas, ir 
pasirodžiusi žvaigždė greičiau
siai rodo kur jis bus gimęs. Ne
delsdami tad išsirengė kelio
nėn, sekdami žvaigždės judėji
mą. Pasiekė Palestiną, atkelia
vo į Jeruzalę. Bet vos tik įėjo 
į miestą, žvaigždė nustojo švie
tusi. Pamanė tai esąs ženklas, 
jog gimęs Išganytojas yra Jeru
zalėje.

Reikėjo jį surasti. Kur kreip
tis? Aišku, reikėjo eiti į kara
liaus rūmus. Juk kur galėtų 
gimti pasaulio Išganytojas, 
žmonijos Atpirkėjas, jei ne ka
rališkuose rūmuose! Prisista
tė tad pas karalių Erodą. Pasi
sakė jiešką gimusioje Mesijo. 
Mat, išvydo nuostabią žvaigž
dę, kuri riedėjo iš rytų į vaka
rus. Ją sekdami, jie atvyko į 
Jeruzalę, bet, vos tik įžengus 
į miestą, žvaigždė nustojo švie
tusi.

Karalius Erodas, išklausęs 
išminčius, susirūpino. Jis ži
nojo, kad žydai laukia ateisian
čio Mesijo, kuris turėtų išva
duoti Izraelį iš priespaudos. 
Vadinasi, gali būti pavojingas 
Erodo viešpatavimui. Nedels
damas sušaukė vyriausius ku
nigus ir tautos mokytojus, kad 
jie pasakytų, kur pagal prana
šystes Mesijas turėtų gimti. 
Atsakymas buvo: Judėjos Bet
liejuje. Taip pranašavo Michė- 
jas (1,1). Pastebėtina, jei ži
nia apie Mesijo gimimą Erodą 
sudomino ir išgąsdino, tai si
nedriono nariai ją sutiko abe
jingai. Jie negalėjo prileisti, 
kad Mesijo gimimas būtų ap
reikštas visų pirma pagonims.

Erodas apsisprendė pasi
naudoti išminčiais, kad gautų 
tikslių žinių apie galimą Me
sijo gimimą. Mat, jis puoselėjo 
mintį jį nužudyti. Pasikvietęs 
tad išminčius, nurodė, jog Iš
ganytojas turėtų gimti Betlie
juje. Liepė vykti ten ir, jei ras
tų, prašė sugrįžti pas jį ir pa
informuoti, kad ir jis nuvykęs 
galėtų pareikšti Gimusiajam 
pagarbą. Aišku, Erodas tai sa
kė veidmainiškai: ne pagerbti 
Ižganytoją jis norėjo, o nužu
dyti.

Išminčiai išvyko. Žvaigždė 
vėl pasirodė ir sustojo Betlie
juje, kur buvo Kūdikėlis. įėję 
jį pagarbino ir apdovanojo 
brangiomis dovanomis, būtent 
aukso, smilkalų ir miros. Sap
ne perspėti, kad negrįžtų pas 
Erodą, jie kitu keliu grįžo į 
savo šalį.

Toks yra evangelistų pasako
jimas apie iš Rytų atvykusius 
išminčius. Šis pasakojimas yra 
istoriškas, o ne legenda. Bet 
jis drauge yra ir teologinis pa
mokymas. Kokias praktiškas 
išvadas iš jo galime padaryti?

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
Devenių kultūrinio fondo išleistą

6 Jūratės Statkutės de Rosales knygą
į "BALTŲ KALBOS BRUOŽAI IBERŲ PUSIASALYJE" 

galima užsakyti sekančiu adresu: DKF, P. O. Box 10782,
i St. Petersburg, FL 33733, USA. Kaina — JAV $15.00,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).

II
“Kelkis, apsišviesk, Jeruza

le, nes šviesa tau patekėjo ir 
Viešpaties garbė plazda virš 
tavęs” (Iz 60,1). Šiais pranašo 
žodžiais Bažnyčia savo liturgi
joje prabyla į tikinčiuosius, 
kviesdama džiaugtis. Ir kaip 
nesidžiaugti! Juk švenčiame 
Išganytojo viešo pasirodymo 
pasauliui šventę.

Jis gimė lauktas, bet buvo 
nepastebėtas. Atėjo kaip Dovy
do karališkos giminės palikuo
nis, bet Jeruzalė jam pasiro
dė abejinga ir net priešiška, 
o Betliejus nesiteikė jam duoti 
nė žmoniškos pastogės: turėjo 
gimti gyvuliams skirtoje gro
toje. Ir vis dėlto neliko už
mirštas, nepraėjo nepastebė
tas.

III
Visa tai įvyko prieš 2000 me

tų. Iš tolimos praeities grįž
kime į dabartį. Stebėkim ir 
klauskim. koks yra nūdienis 
nusiteikimas Betliejuje gimu
sio Išganytojo atžvilgiu.

Mūsų šimtmečio žmogus 
skendi tamsumoje, nors de
dasi viską žinąs; yra vargšas 
bedalis, nors pakankamai ap
rūpintas žemiškomis gėrybė
mis. Bažnyčia prabyla į jį pra
našo žodžiais: “Kelkis, apsi
šviesk! Dangaus šviesa su Kris
tumi patekėjo ir plazda virš 
tavęs!” Daugelis mūsų laikų 
žmonių tai girdi ir supranta 
bet nenori klausyti ar nepa 
jėgia suprasti. Jie yra apsvai 
gę pasiektais techniniais lai 
mėjimais, todėl nejieško Die 
vo, nes mano esą pajėgūs pa 
tys sau laimę žemėje susikurti. 
Jie nejieško dangiškos švie
sos, bevelija skendėti žemės 
tamsybėse, kad jų pikti darbai 
neišeitų į viešumą. Dievas juos 
gąsdina, nes nesilaiko Jo įsa
kymų.

Bergždžiai eikvoja laiką tie, 
kurie svarsto ir jieško naujų 
kelių dabarties negerovėms 
pašalinti. Juk žinomos nege
rovės, žinomos ir jų priežas
tys. Nepašalinsi pikto, kai 
daugelis jo nori, jį laisvai pa
sirenka. Neįgyvendinsi teisin
gumo ir meilės, kai sąmonin
gai einama į kompromisus su 
apgaule ir neteisingumu; kai 
puoselėjama neapykanta. Ne
pasieksi tvarkos ir neįgyven
dinsi taikos, kai save patį lai
kai savo elgesio norma, kai 
savo sąžinę statai virš objek
tyvios tiesos, virš Dievo įsaky- 
mŲ! IV

Krikščioniškasis tikėjimas 
yra ana šviesa, kuri veda mus 
per gyvenimą. Kristaus Evan
gelija veda mus lygiai saugiai, 
kaip ana Kalėdų žvaigždė, pasi
rodžiusi Rytų išminčiams. 
Reikia tad ištikimai laikytis 
Evangelijos, nepasikliaujant 
vien žmogiška išmintimi. Ne į 
žemiškas Jeruzalės, ne į šio 
pasaulio galinguosius turime 
eiti teirautis apie Išganyto
ją ir išganymą, o verčiau imti 
į rankas Dievo apreikštas kny
gas, jas pažinti, jų laikytis 
pagal Bažnyčios nurodymus.

Kalėdų prakartėlė, prie ku
rios mus veda tikėjimo žvaigž
dė, yra randama ne didingo
se žemės valdovų sostinėse, 
ištaiginguose jų rūmuose, uni
versitetų katedrose, įvairių 
tariamų teologų knygose, o 
kiekvienoje Dievą mylinčio 
asmens širdyje. Ji yra ten, kur 
Dievas gyvena, kur jam skiria
ma pirmutinė vieta.

Reikia artėti prie prakar
tėlės. Ten juk yra mūsų Išga
nytojas. Ten galima pajusti 
dangų žemėje. Prakartėlę gau
bia dieviškos meilės spindu
liai, kurie, kartą palietę sie
lą, pakelia žmogų Dievop, pri
pildo ramybe net tada, kai ap
link siaučia audra, kai slegia 
nedalia.

Prakartėlė yra tikroji mūsų 
žemiškos kelionės Alfa ir Ome
ga — pradžia ir pabaiga. Kol 
pasaulis neatsigręš į Kristaus 
prakartėlę, nesuklups prie jos, 
nepagarbins gimusioje Išga
nytojo, tol žemėje bus dejuo
jama dėl įvairių negerovių.
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Iliustracija dail. EDITOS NAZARAITĖS 

“Turiu dar daug užmojų..." 
Išlydėjus a.a. dr. Alberta Gerutį — diplomata ir uolų veikėja

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

“Daug padaryta pažadų — 
miegoti dar negaliu” — rašė 
didysis Amerikos poetas Ro
bert Frost viename savo eilė
raštyje, kalbėdamas apie jo 
laukiantį amžiną poilsį. Pa
našiai viename laiške šių ei
lučių autorei rašė a.a. dr. Al
bertas Gerutis, 1985 m. gruo
džio 1 d. Berne (Šveicarijoje) 
amžiams užmerkęs akis: “Tu
riu dar daug užmojų, reikia 
skubėti”.

Ir skubėjo tas didysis Lie
tuvos sūnus, 45 metus išgyve
nęs Šveicarijos sostinėje, juos 
paaukojęs savo tėvynei Lietu
vai, išvaręs gilią vagą tarptau
tiniuose ir diplomatiniuose 
sluoksniuose, keldamas Lietu
vos laisvės klausimą. 1979 m. 
spalio mėn. laiške, rašydamas 
apie savo “užmojus”, dr. Ge
rutis štai ką pasakojo: “Šiuo 
metu ruošiu paskaitą Šveicari
joje įsikūrusiems ukrainie
čiams apie lietuvių-ukrainie
čių bendradarbiavimą tarp 
abiejų pasaulinių karų . . . Tu
rėjau ryšių su ukrainiečių ka
rinės organizacijos vadu pik. 
E. Konovalecu, kuriam sovie
tų agentas pakišo Rotterdame 
pragaro mašiną. Jis žuvo 1918 
m. gegužės 23 dieną. “Baltų 
draugijos” metiniame suvažia
vime Luenburge rugsėjo pa
baigoje skaičiau paskaitą 
apie tilžiškės ‘Litauische 
Literarische Gesellschaft’ 100 
metų sukaktį”... “Pats sau 
užsikraunu vieną naštą po ki
tos, nes laikau savo šventa pa
reiga dalyvauti ten, kur gali
ma garsinti mūsų kankinės 
tautos vardą. Ad majorem pat
riae gloriam!”

Tuo metu jau buvo paruoš
tas rankraštis jo monumenta
laus veikalo anglų kalba “Li
thuania 700 Years”, susilauku
sio daugelio laidų. Dovo Zau
niaus, Petro Klimo monografi
jos, keliolika leidinių vokie
čių kalba, politiniai trakta
tai, analizuojantys Stalino- 
Hitlerio sutarties pasekmes 
Baltijos valstybėse, pogrin
džio “Aušros” populiarinimas 
vokiečių kalba, išsami studi
ja “Voelker in Ketten” — tai 
tik dalis jo nuveikto darbo, 
kurio vaisiais galime didžiuo
tis ir būti dėkingi tai tauriai 
lietuviškai asmenybei.

Rengiatės į Lietuvą
arba Europą?

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

Kreipkitės į “HOUSC Of 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

HOUSE OF 220
1444 Gerrard St. E., Toronto 

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

A. a. DR. ALBERTAS GERUTIS

Dr. Albertas Gerutis mirė ei
damas 81-uosius metus. Jo 
žmona Elena Gerutienė, kurią 
turėjau garbės taip pat pažin
ti, po Alpes dengiančiu Švei
carijos dangumi augino lietu
viškas rūtas ir buvo savo vy
ro darbų rėmėja bei talkinin
kė. Jų namuose yra milžiniški 
istoriniai Lietuvos archyvai, 
tvarkingai sudėti didžiausio
je namo patalpoje. Abejonės 
nėra, kad jų tarpe, šalia di
plomatinės korespondencijos 
ir asmeninių rinkinių, yra ir 
jo rankraščių.

Dr. Gerutis nemokėjo ilsė
tis — darbas Lietuvos labui 
buvo jo gyvenimo turinys ir 
pagrindinis tikslas. Taip pui
kiai prisimenu jo malonią šyp
seną ir “diplomatišką” apran
gą susitikimo vieną liepos sek
madienį Berno mieste: juoda 
eilutė, juoda skrybėlė ir . . . 
juodas skėtis, nors diena bu
vo saulėta ir šilta . .. Bet 
kaip savo jaukių namų šeimi
ninkas jis rengėsi šviesiai, 
nors taip pat labai konserva
tyviai. Salonėlyje stovinti se
na, pliušinė sofa buvo garbės 
vietoje, nes joje pirmą trem
ties Kūčių naktį ilsėjosi pas
kutinis nepriklausomos Lietu
vos prezidentas Antanas Sme
tona.

Tebūnie jam lengva laisvos 
Šveicarijos žemelė, kurią jis 
taip pat mylėjo, galėdamas 
laisvai tęsti kovą už savo gim
tąją Lietuvos žemę.

• Kas lėčiausiai pažada, ištiki
miausiai įvykdo (Rousseau).

TRUMPAS ŠIAUDELIS
Gyvenimo vaizdelis

ČESLOVAS 
SENKEVIČIUS

Viktoras Pareigis domėjosi 
poezija, baigė istorijos moks
lus, o dirbo nekilnojamojo tur
to pardavėju. Negalima būtų 
sakyti, kad jam gerai sekėsi. 
Bet kiek gi čia vienam žmogui 
reikia! Niekada jis nesvajojo 
būti turtingu ir tuo labai sky
rėsi nuo savo darbdavio Petro 
Skapto, šiaip jau gana gero 
žmogaus, kažkaip visada pir
mumą teikiančio savo tautie
čiams, jeigu tai nekenkia jo 
verslui. Ir Viktorą jo įstaigoj, 
nors ir buvo tik vidutinio pa
jėgumo agentas, rišo bendra 
tautybė su savininku, kuris ne 
sykį jį gelbėjo. O didžiųjų 
švenčių progomis visada būda
vo Skaptų šeimos svečias.

Ir šį kartą jis pas juos sė
dėjo prie Kūčių stalo. Drau
giška Petro žmona Onutė, du 
gražūs vaikučiai ir linksma 
močiutė — visi jam būdavo ma
lonūs ir geri. Ypatingai — mo
čiutė. Ši jam buvo asmuo, vi
sada priminusi tolimą tėviš
kę, kuri tik prisiminimuose 
ir keliose išlikusiose nuotrau
kose tebebuvo gyva. Šiaip jau, 
žinojo, tenai dabar viskas iš
ardyta, išlyginta, išdeginta. 
Močiutė, tarsi gyva relikvija, 
visai nė nebandė įsilieti šio 
krašto gyveniman, ir gal užtat 
jam buvo tokia brangi. Vikto
ras gerbė kiekvieną jos tartą 
žodį, kiekvieną judesį, nes vi
sa tai buvo kitoniška ir miela.

Dabar po Kūčių vakarienės 
ji tarė

— Nevalia pamiršti lietuviš
kų papročių ... Iš po staltie
sės kiekvienas ištraukime po 
šiaudelį. Gerai?

Visi šypsojosi, kažko delsė. 
Tada ji dar paaiškino:

— Mano tėvai sakydavo, kad 
ilgiausią šiaudą ištraukęs il
giausiai ir gyvens...

Kūčiautojai bandė savo lai
mę.

— Žiūrėk, močiute, koks il
gas ir kreivas! — šūktelėjo de
šimties metų Aldutė.

— O mano tiesus, matai, — ro
dė sesutei dvylikmetis Algiu
kas.

Visi rankose laikė savo šiau
delius. Jie visi buvo beveik 
vienodo ilgio. Viktoras tai aiš
kiai matė ir, kažkaip susiner
vinęs, tarp pirštų trynė visai 
trumpą šiaudeliuką. Jis nedrį
so jo niekam rodyti.. Niekas to 
nė neprašė.

Kažkaip žaidimas lyg nutrū
ko, ir Viktoras, dar daugiau su
glumęs, savąjį šiaudelį įsikišo 
kišenėn. Vakaras tapo kažko
kiu dygliu. Kad bent kas būtų 
jį paklausęs, kokio ilgio šiau
dą ištraukęs. Dabar — niekas. 
Tyla. Tarytum koks Skaptų šei
mos suokalbis. Tikriausiai tik 
vieną trumpą ir padėjo. Tie
siai ties juo. Negi ta mieloji 
močiutė galėjo tai padaryti? 
Kas žino — pasaulis pilnas vi
sokių veidmainių. Tik po va
landėlės, kai visi ratu susėdo 
svetainėje ir ėmė dalintis do
vanėlėmis, Viktoras jau buvo 
išvaikęs tas savo neklaužadas 
mintis ir vos susilaikė nuo vie
šo atsiprašymo, kad tokią nuo
taiką mieloj šeimoj rodė. Pa
galvojo — toks jis likęs nepa
stebėtas. Iš tikrųjų taip ir buvo
— Skaptai turėjo kuo užsiimti. 
Tačiau išskirtas jis nebuvo nė 
šį vakarą — gavo geras odines 
pirštines, kurias močiutė įteik
dama palinkėjo:

— Kad šiltomis rankomis su
lauktum kitų Kalėdų . . .

Apsidalinę įvairiais drabu
žėliais, sėdėjo kurį laiką sve
tainėje, kur žybčiojo eglutė ir 
kvepėjo. Tai būna tik vieną 
kartą, metams baigiantis. Nie
kas kitas negali to pakeisti. 
Rodos, širdy spindi kiekvie
nas eglutės burbuliukas, de
ga kiekviena žvakutė. Niekas 
daug nekalbėjo, nes kiekvie
nas žodis turėjo derintis prie 
tos nepaprastos aplinkos. O to
kių žodžių atrasti nevisuomet 
sekasi. Ir nurimusį Viktorą vėl 
pradėjo drumsti tas trumpasis 
šiaudelis. Bet juk tai juokai, 
tai burtai, kuriais tik primi
tyvūs žmonės tikėdavo. Išsigal
vodavo visokių dalykų, kad tik 
kaip nors nuobodžiavimą su
trumpinus. Kaip gi gali pro
tingo žmogaus likimą nulemti 
kažkoks po staltiese pakištas 
šiaudelis? Kvailystė!

Nebevažiavo Viktoras su 
Skaptais nė Bernelių Mišių. 
Užėjo noras — namo. Bet tenai
— nei miego, nei poilsio. Jau
tė, kad kažkuo nusikratyti ne
begali. Jei trumpas šiaudelis 
yra burtai ir jis nereiškia 
trumpo gyvenimo, tai jis tik

rai yra priminimas, kad gyve
nimas trumpas. O čia tai tie
sa. Štai kur yra visų tų kvai
lysčių ir burtų tikrasis spren
dimas!

Šiaip taip praslinko Kalėdų 
diena. Niekur iš namų kojos 
nekėlė. Už lango vėjas blaškė 
sniegą, popiet barbeno šąlan
tis lietus, vakare blizgėjo me
džiai ir namai. Šiurpi tamsa 
įsiliejo širdin. Mėlynos lem
putės gatvėje žibėjo kaip di
delės ašaros . . .

Trumpojo šiaudelio nuotai
ka ir liūdnos išvados įsikabino 
į Viktoro skverną ir pradėjo ei
ti su juo visur. Niekam nebuvo 
sunku tai pastebėti. O Petras 
vieną dieną paklausė:

— Viktorai, gal jau sveikin
ti? Būsi jau gal kokią susira
dęs ir įsimylėjęs? — Šiepėsi 
vyras ir pyko ant savęs, kad 
reikia šypsotis, — juk nėra 
bjauresnio veido už dirbtinę 
šypseną. O Petras dar pridėjo:

— Laikas būtų, Viktorai, ar 
ne?...

Viktoras džiaugėsi, kad Pet
rą pašaukė prie telefono. Bet 
dar daugiau siuto supratęs, 
kad žmonės pastebi tą jo susi- 
gūžimą. Ko jie pagaliau nori? 
Negi jie nežino kas yra gyve
nimas? Planuoja, svarsto, dir
ba, taupo ir skaičiuoja pini
gus. O labai ilgų šiaudų po stal
tiesėm niekas nepakiša. Štai 
kas yra. Negi jie to nemato? 
Tegu jie visi sau žinosi. Vik
toras turi gyventi — iš to gyve
nimo reikia dabar ką nors gau
ti. Ne vėliau, ne senatvėje — 
dabar. Šiandien. Tuojau.

♦ * *
Penkiolika metų Viktoras, 

kaip koks apdaužytas gniužu
las, ritosi pakalnėn. Juo že
miau, juo daugiau to kasdie
ninio, aiškaus ir apčiuopia
mo malonumo, kurio pakarto
jimai išvaiko visus, iš kažkur 
atsirandančius priekaištus.

Paliko Petrą, bendradarbius 
ir namų pardavimo verslą. Vie
noje užeigoje sutiktas mokyk
los dienų draugas Jurgis Kli- 
vys, iš džiaugsmo apstumdęs ir 
išbučiavęs, pakvietė apsigy
venti pas jį — būsią smagiau 
ir pigiau. Pridėjo dar:

— Kepurė ant galvos, marški
niai ant kupros, Viktorėli, 
kvailuti, kiek gi čia žmogui 
reikia. — Abu jau buvo prie pa
silinksminimo pabaigos, ir 
Viktorui pasirodė, kad Jur
gis pasakė niekur dar negir
dėtą tiesą. Sutiko.

Ir taip jis su draugu gy
veno dingęs iš akių visiems, 
kurie jį anksčiau pažinojo. 
Vienur kitur padirbėdavo, 
pasėdėdavo namie, bedarbio 
pašalpą gaudamas, vėl kur ko
kį darbelį susiras.damas, ir 
taip bėgo dienos, savaitės, me
tai. Visas gyvenimas — tai tie 
smagūs vakarai užeigose, o sek
madieniais — su Jurgiu beveik 
nuo pat ryto iki tamsos. O tų 
prisiminimų besivaišinant ir 
dūmų debesėliuose besėdint — 
kaip iš užburto rago. Atsime
ni tą, atsimeni tą — ir nieka
da kalbų ar juokų netrūkdavo. 
Pasakoja vienas, pasakoja ki
tas, Kartais abu iš karto, — na, 
į sveikatą, vistiek. Paskui nu
sišluosto ašaras, tėviškės var
dą ištarus, jaunystę prisimi
nus. Ir būdavo abu visiškai ty
lūs, paniurę, kaško susimąstę, 
kai rytais atsikeldavo ir ką 
nors užkąsti gamindavosi ar 
pro langą žiūrėdavo, už kurio 
ir kitoks gyvenimas dar buvo. 
Tai žinojo, bet kas iš to. Su bu
telio atkimšimu vėl atsirišda
vo liežuviai, viskas grįždavo 
tarsi į normalią padėtį.

Viktoras visai nė nežinojo, 
kad per tą laiką mirė Skaptų 
močiutė, kad Aldutė ištekėjo, 
kad Algis, tik ką baigęs inži
neriją. tą pačią vasarą, žuvo 
automobilio nelaimėje, kad 
Petro sveikata sumenkusi ir 
be piliulių nebegali gyventi, 
kad ponia Onutė visai praži
lusi ir vargiai ją sutikęs be- 
atpažintų. 

* * *
Plyšo pusiau tirštas dūmų 

debesėlis, kai prasivėrė durys 
ir užeigon įvirto du linksmi 
vyrai. Kiek pasidairę, susėdo 
prie Viktoro staliuko, kur dar 
buvo trys tuščios kėdės. Vik
rus padavėjas, nė neklausęs, 
nuo didelio padėklo nukėlė 
dvi stiklines alaus, žvilgtelė
jęs į Viktorą — dar ir trečią; 
pasiėmė pinigus ir nardė to
liau tarp staliukų, aplaisty
tų alum, apibarstytų nuorū
kom ir pelenais. O visa svetai

nė ūžė įkyria monotonija, ku
rioje kartais prasikišdavo 
aukštesnio, lyg spiegiančio 
tono nešvankus žodeliūkštis. 
Kampo palubėj kabojo spalvo
tas televizorius, kurio ekra
ne— ledo ritulio rungtynės.

Daug nereikėjo, kad užsi
megztų kalba. Juk savi žmonės
— lietuviai. Be to, vieni kitus 
lyg ir buvo kažkur matę. Gal 
čia, gal kitur. Koks skirtumas? 
Visi trys rūpinosi politika. Ap
gaus rusai Ameriką. Baltieji 
rūmai — tikras gyvačių lizdas. 
Kokių gaivalų tenai nėra prisi- 
veisę. Niekas nežino. O kas ir 
žino, kyšius iš turtuolių gau
damas, kenčia ir tyli. Dėl do
lerio draugas draugą smaugia. 
Ir lietuviai darosi jau tokie 
patys, pešasi, nes kiekvienas 
gudresnis už patį gudriausią. 
Reikėtų įsteigti tokią organi
zaciją, su kuria skaitytus! ir 
VLIKas ir Bendruomenė. Ki
taip nieko nebus, ir bolševi
kai likviduos tuojau visą Lie
tuvą . . .

Kai kiekvienas po kišenes 
pradėjo jieškoti smulkiųjų 
šeštai stiklinei, pokalbis 
nukrypo apie pinigus. Viskas 
brangsta, valdžia tik mokes
čius kelia, o tie turtuoliai, 
geriausių advokatų prisisam- 
dę, niekam nieko nemoka, dar
gi iš valdžios gauna. Kad ir tas 
Petras Skaptas — jau tikras 
milijonierius. O kas gi būtų 
buvęs Lietuvoj? Jo laimė, kad 
jis išbėgo. Tokiems tai rojus 
čia.. Viktoras pastatė ausis.

— Ar pažįsti? ... Kad net 
sujudėjai? A?

— Prieš daugelį metų dir
bau . . .

— Prisiplėšė pinigų... O 
pats, matai, sukrapštei dar 
vienam . . .

— Aš laimingesnis, — burb
telėjo Viktoras.

— Velnio tu būsi!
— Žinoma, kad taip . . . Gy

venimas trumpas, ar ne? Tai 
kodėl nepagyventi? Ar ne? Ma
nai Petras laimingesnis? A? 
Kvailystė!

— Kam čia svarbu, kas lai
mingesnis, — atsiliepė antra
sis gėrėjas, — tik gerkite ir 
nieko negalvokite. Taip geriau
sia. Per daug galvosi, greitai 
pasensi. Kas man svarbu, kas 
tas gyvenimas... Et, atsime
nu kartą klasės auklėtojas ban
dė aiškinti apie gyvenimą. Sa
kė: "Žmogus miršta ne tada, 
kai nustoja plakusi širdis, 
bet tada, kai pradeda gyventi 
tik sau ...”

— Išmintingas buvo tas tavo 
auklėtojas, ar ne? Sušalo Vor
kutoj su visa savo filosofija . . .

— Nesijuok taip! — sudrau
dė Viktoras. — Kažkas gnybte
lėjo širdin. Jis pasikėlė, atsi
sveikino ir išėjo.

* * *
Prabėgo vėl penkiolika me

tų. Senatvė kaip šalta migla 
pridengė gyvenimą — dienos 
buvo pilkos ir vienodos, geso 
kaip nebejudinamos žarijos. 
Laikraščiai pilni užuojautų 
pasiliekantiems. O anie eina 
ir nueina — kas savaitę tai jis, 
tai ji. Ir Jurgis jau anųjų 
tarpe, ir kai kurie užeigų drau
gai, ir tie, kurie labai neno
rėjo skirtis su savo mylimai
siais . . .

Viktoro akys pradėjo šviesė
ti — trumpojo šiaudelio bur
tas vis dėlto išsipildė. Tik
rasis Viktoras mirė tada, kai 
nusileido j tą viliojančią pa
kalnę. Čia sėdi kažkoks kitas
— tas pats vardas, šiek tiek 
fizinio panašumo. Slegiančių 
prisiminimų užrašuose Vikto
ras vis pakartoja: "Miršta, kai 
pradeda gyventi tik sau . . ." 
Taip — trumpas šiaudelis ne
melavo. Kas gi išdrįstų tą 30 
metų laikotarpį pavadinti gy
venimu? . . .

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte

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

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu
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Mokslo ir kūrybos dienos III
Penktasis mokslo ir kūrybos simpoziumas Čikagoje

“Baltisches Jahrbuch ”
Naujas baltiečiu metraštis vokiečių kalba

A. LEMBERGAS

“Išeivija ne tiek nyksta, kiek 
keičiasi” — pabrėžė profeso
rius Vytautas Vardys šią vasa
rą įvykusiame jubiliejiniame 
ateitininką kongrese, įtaigiai 
nagrinėdamas sudėtingą lietu
viškosios išeivijos ir tautos 
kamieno santykių problemati
ką.

Šią gerai įsidėmėtiną poli
tikos mokslu žinovo įžvalgą 
remia išeiviškosios saviraiš
kos stebėjimo duomenys. Net 
eilinis stebėtojas mūsą besi
keičiančioje tikrovėje mato 
ne tik akivaizdžias nykimo, bet 
ir augimo apraiškas. Ypač pa
starąsias reikėtų uoliau regist
ruoti tiek atskirai lietuvių, 
tiek bendrai baltiečiu išeivių 
gyvenime. Čia daug galėtų pa
sitarnauti mūsų laikraščių 
korespondentai. Kaip tik to
dėl verta šio laikraščio skai
tytojus supažindinti su nauju 
baltiečiu periodiniu leidiniu
— “baltisches jahrbuch”.

Šį baltiečiu metraštį vokie
čių kalba leidžia Baltiečiu 
krikščionių studentų sąjunga, 
įsikūrusi V. Vokietijos sosti
nėje Bonnoje. Jau išėjo antra
sis metraščio numeris, skirtas 
1985 metams. Tai kuklia spau
dos technika skoningai išleis
ta 200 psl. knygelė, sutelkusi 
bene 16 autorių.

Įžangoje metraščio redakto
riai — Arthur Hermann, And- 
rejs Urdze, Dainuvite Urdze
— reiškia viltį, kad metraštis 
išsilaikys, nes pernai pasiro
dęs pirmasis jo numeris sulau
kė labai teigiamų atgarsių, 
dėmesio ir konstruktyvios kri
tikos. Vieni pageidavo dau
giau vietos skirti kultūros gy
venimui ir grožinės literatū
ros vertimams, kiti — daugiau 
dvasios. Redaktoriai mano, 
kad tai suderinami dalykai, 
nes jie užsimoję kurti platų 
forumą minčių pasikeitimui.

Šio numerio turinyje dau
giausia vietos užima savijieš- 
kos tema, kurią nagrinėjo šie
metinis Baltiečiu krikščionių 
studentų sąjungos suvažiavi
mas. Atskiri straipsniai gvil
dena įvairius savijieškos po
žiūrius: Rytuose ir Vakaruo
se, psichologo C. G. Jungo raš
tuose, krikščioniškoje moters 
sampratoje.

Ne paskutinę vietą čia užima 
reikšmingas tautinio tapatu
mo jieškojimas. Pažymėtini 
dviejų autorių pasisakymai.

Klaipėdos krašte gimusi, po 
karo Vilniuje vokiečių kalbą 
studijavusi, Vakarų Vokietijos 
pilietė Rūta Sprogies sakosi 
nesanti nei gryna vokietė, nei 
gryna lietuvė. “Jei kas paklaus
tų, kas esu, nežinočiau ką atsa
kyti. Tik tiek žinau, kad esu, 
dar esu”. Tokiais žodžiais ji 
baigia savo pastabas “Mano 
kraštas ir aš”.

Toks “egzistencialistiškas” 
pareiškimas gali kai kam atro
dyti nepatenkinamas, ypač vy
resniosios kartos išeiviams, 
kurie neturi jokių abejonių 
dėl savo tautinės priklausomy
bės. Vis dėlto reikia atkreipti 
dėmesį į tai, kad Rūta Spro
gies palaiko gyvą ryšį su savo 
kilmės kraštu, lanko Vilnių, 
dalyvauja tautinėje išeivių 
veikloje, rašo baltiečiu met
raštyje. Man regis, kad ji mū

sų tautinę gyvybę išeivijos są
lygomis veiksmingiau išreiš
kia, negu kai kurie apkerpėję 
“gryni” tautiečiai.

Kiek kitaip savo ryšius su tė
vų kraštu formuluoja Sabine 
Beitz, kurios tėvas — vokie
tis, motina — pusiau latvė ir 
vokietė. Ši “ketvirtadalio” lat- 
vaitė ir “trijų ketvirtadalių” 
vokietaitė, patekusi į Miunste- 
rio latvių gimnaziją tiek “su
latvėjo”, kad šiandien rašo: 
“Asmeniškai buvau ir visuo
met didžiuojuos galėdama są
moningai pasakyti: esu vokie
tė ir latvė”.

Skyrelyje “Visuomenė” skai
tytojai supažindinami su Lat
vijoje gyvenančio poeto Iman
to Ziedonio publicistikos kny
ga, su ištraukomis iš Lietuvo
je gimusio lenkų poeto, Nobe
lio literatūros premijos lau
reato Česlovo Milašiaus vei
kalo “Pavergtasis protas”. Įdo
mūs estiškai kalbančio vokie
čio C. Nipernaadžio įspūdžiai 
iš Talino. Aplamai, metraštyje 
gana daug vietos užima dabar
tinio gyvenimo Baltijos kraš
tuose stebėjimas. Ypač įdo
mus “Kultūros” skyrelyje vo
kiečio profesoriaus dr. Fried- 
richo Scholzo straipsnis apie 
Baltijos kraštų lyrikos raidą 
sovietinėje literatūroje 1960- 
70 m.

Šiame skyrelyje V. Bartuse
vičius aprašo Lietuvių kultū
ros instituto veiklą Vokieti
joje. Išspausdinti trys pernykš
tės instituto konferencijos pra
nešimai: Jola Schabenbeck- 
Ebers rašo apie Lietuvą kaij> 
metaforą A. Mickevičiaus, C. 
Milašiaus ir T. Konvickio kūry
boje; dr. Povilas Rėklaitis rašo 
apie prof. dr. Vyliaus Gaiga
laičio archyvą; A. Hermann pa
teikia daug naujų žinių apie 
evangelikų liuteronų veiklą 
Lietuvoje pokario metais.

Trumpoje apžvalgoje neįma
noma išsamiai aptarti viso met
raščio turinio. Visiems, kas 
domisi estų, latvių, lietuvių 
išeivių veikla Vokietijoje, kas 
domisi Baltijos kraštų klausi
mais ir “įkerta” vokiškai, pa
tartina “baltisches jahrbuch” 
pavartyti ir paskaityti.

Metraštis išsilaiko iš aukų. 
Gaunamas pas leidėjus: “Balti- 
scher Christlicher Studenten- 
bund, Annaberger Str. 400, 
5300 Bonn 2, W. Germany.

VYTA UTAS KASTYTIS
Prieš keturiasdešimt metų

KELKIS, TĖVIŠKĖLE
Rytmetiniai vėjai dvelkia: 
Kelkis! Kelkis! Kelkis!
Kristus kėlės. 
Kelkis, tėviškėle!
Nukankinti prisikelkit. 
Išvežioti grįžkit, — 
Per uolas ir pelkes 
Kelkis, žeme, kelkis!
Nuskambėjo varpas. 
Aidas pievom nulingavo. 
Mūsų širdis džiaugsmas karpo. 
Kelkis! Kelkis! Kelkis!
Prisikėlė širdys. 
Rūmai ir skurdi pirkelė. 
Per uolas, per pelkes 
Tėviškėlė kelias!...
Mosjoen, Norvegija. 
1945 m. balandžio i d.

ANATOLIJUS KAIRYS

Penktadienis, lapkričio 29
Penktadienio programa pra

sidėjo 8.30 v.r. Visos salės, sa- 
liukės ir kambariai užimti, da
lyvių užtenka. Literatūra I, 
architektūra I, chemija I, 
elektrotechnika I, filosofija I, 
politiniai mokslai I, tautoty- 
ra arba tautiškumas iš etno
grafinės perspektyvos, socia
liniai mokslai, žemės mokslai 
I, stomatologija I, muzika H, 
teologija II — šiandieniniai 
klausimai, archyvai-bibliote- 
kos...

Kadangi archyvai ir biblio
tekos svarbus dalykas visai iš
eivijai, norėčiau ilgiau sustoti. 
Sesijai pirmininkavo Robertas 
Vitas, jam talkino rašyt. Č. 
Grincevičius ir žurn. Bronius 
Kviklys. R. Vitas, sesiją atida
rydamas pareiškė, kad mūsų 
kultūra išeivijoje yra kryžke
lėje, jaunimas vis mažiau var
toja savo tėvų kalbą. “Lietu
viai yra sukūrę daugybę kul
tūrinių vertybių, — kalbėjo 
toliau Robertas Vitas, — pas
kutiniu metu ypač opus klau
simas yra tų vertybių išsau
gojimas. Šis klausimas čia ir 
bus svarstomas technikos, lė
šų, patalpų ir personalo atžvil
giais”.

Po jo kalbėjo Pasaulio lietu
vių archyvo dir. Č. Grincevi
čius. Jis supažindino klausy
tojus su PLA padėtimi, sustojo 
prie dabarties ir metė žvilgs
nį į ateitį, medžiagą ir jos rin
kimo metodus, kas saugotina, 
kas rinktina, kas svarbu. Br. 
Kviklys irgi gvildeno tas pa
čias ar panašias problemas, 
nurodydamas kur būtų galima 
rasti senos lituanistinės me
džiagos, kaip ją rinkti, kaip 
išsaugoti. Tokios senienos glū
di rūsiuose, palėpėse, gara
žuose, senuose namuose, senų 
ir niekam nebereikalingų kny
gų išpardavimuose, bibliote
kų sandėliuose . . . Didžiausi 
mūsų archyvai JAV-se yra: PL 
archyvas, kun. Pr. Juro įsteig
ta ALKA, Šv. Kazimiero vie
nuolyno archyvas, jėzuitų, 
pranciškonų, marijonų archy
vai ir eilė kitų, o privatinius 
archyvus ir gana didelius tu
ri: dr. Pemkus, Br. Kviklys, 
J. Dainauskas, J. Kreivėnas, 
J. Gimbutas, Br. Brazdžionis, 
prel. J. Kučingis ir kiti. Sesi
joje dayvavo apie 30 žmonių.

Kiekvienai dienai skiria
mas vienas bendras posėdis di
džiojoje salėje visai publikai. 
Tuo laiku kitų paskaitų nėra. 
Šios dienos bendras posėdis 
vyko tema: “Aktualiausios pro
blemos ir darbo kryptys Lie
tuvą liečiančiuose moksliniuo
se tyrinėjimuose išeivijoje”. 
Pirmininkavo dr. Vyt. Kavo
lis. Kalbėdamas apie neseniai 
įsteigtą lituanistikos katedrą, 
jis pastebėjo, kad jos tyko “po
litikavimo grėsmė”. Kadangi 
toliau jokių komentarų neda
vė, taip ir liko neaišku kas ta 
grėsmė yra, kas ją sudaro ir 
iš kur ji ateina. Kadangi daug 
lietuvių yra aukoję dolerį ar 
daugiau šiai svarbiai institu
cijai įsteigti, tai visiems įdo
mu žinoti kokia ta grėsmė: poli
tinė, kultūrinė, mokslinė ar 
kitokia? Tikėkimės, kad dr. V. 
Kavolis kur nors paskelbs iš
samesnį straipsnį šiuo klausi
mu.

Popietinėse sesijose tęsia
mas tų pačių mokslų kitos ša
kos ar sritys ir visai naujos, 
kaip dailėtyra, ekonomija, 
jūrų mokslas, istorija, kine
matografija, psichologija, bio
logija, teisė ir t.t. Popietinė
se sesijose šiek tiek gaivesnio 

Penktojo mokslo ir kūrybos simpoziumo Čikagoje organizacinis komitetas su spaudos atstovais. Iš kairės: M. 
Marcinkienė, L Kerelienė, pirm. R. Vaitys, A. Grinienė; stovi: J. Šlajus, Pr. Masilionis, J. Žemaitis, J. Žygas, B. 
Budrionienė, S. Zalatorė, A. Juodvalkis, K. Burba. Trūksta V. Lapienės, A. Tamošiūnaitės, N. Užubalienės

vėjo įnešė istorija — Lietuvos 
krikštas. Sesijai pirmininka
vo Saulius Sužiedėlis, jam pa
dėjo kun. V. Bagdanavičius, 
Rasa Mažeikaitė, Jonas Dai
nauskas ir Juozas Jakštas.

Kun. V. Bagdanavičiaus pa
grindinė mintis: “Ar nėra atė
jęs laikas iš naujo atrasti Jo
gailą?” Įdomus ir visais atžvil
giais naujas požiūris. J. Dai
nauskas apžvelgė ano meto įvy
kius ir plačiau sustojo prie 
politinio Algirdo palikimo, 
Skirgailos kelionės į Vakarus, 
Jogailos derybų su ordinu ir 
iš to sekusių komplikacijų, 
Lenkijos ponų atsilankymu 
pas Jogailą Vilniuje 1383 m. 
ir pan. Paskaita labai kruopš
čiai paruošta ir naujai žvel
gianti į ano meto įvykius.

Dar naujesnė klausimo in
terpretacija atėjo iš jaunos 
doktorantės Rasos Mažeikai
tės. Ji ruošia disertaciją 
apie Algirdo laikų Lietuvą. 
“Derybas dėl Lietuvos krikš
to pradėdavo kas kartą kitas 
valdovas: 1349 m. — Lenkijos 
Kazimieras III, 1351 m. — 
Vengrijos Liudvikas d’Anjou, 
1358 m. — imperatorius Karo
lis IV, ir 1373 m. — Mozūrijos- 
Mazovijos kunigaikštis Sie- 
movitas”. “O kai diplomatiniai 
santykiai su lietuviais nutrūk
davo, karas su Lietuva teikda
vo Lenkijos ir Vengrijos kara
liams gerą progą rinkti spe
cialius mokesčius iš savo pa
valdinių neva kryžiaus karams 
prieš pagonis”.

Vienas iš labiau pažymėtinų 
penktadienio momentų — lite
ratūros ir muzikos vakaras, 
prasidėjęs didžiojoje salėje 
punktualiai 7 v.v. Pirmoje da
lyje — dviejų premijų įteiki
mas. Pirmoji — LRD grožinės 
literatūros premija už geriau
sią 1984 m. knygą Albinui Ba
ranauskui, antroji — Juozui 
Toliušiui už novelę, laimėju
sią Aloyzo Barono vardo nove
lės konkursą.

Vakarą pradėjo šio renginio 
vadovė Aldona Grinienė, įvadi
nį žodį tarė LRD valdybos 
pirm. A. Kairys. Kadangi abu 
laureatai neatvyko, tai A. Ba
ranauskui atstovavo premijuo
tos knygos leidėjas — Lietuviš
kos knygos klubas (kun. V. Bag
danavičius), o Juozui Toliu
šiui — jo duktė Indrė Toliušy- 
tė.

Vertintojų komisijos aktą 
perskaitė LRD sekr. Adolfas 
Markelis, premiją įteikė Lie
tuvių fondo valdybos pirm. dr. 
A. Razma. Įteikęs $2,000 čekį 
kun. V. Bagdanavičiui ir pa
sveikinęs laureatą, dr. A. Raz
ma kalbėjo: “Nepaprastai 
džiugu matyti suvažiavusius 
iš visų kraštų mokslininkus, 
kūrėjus ir meno žinovus, pa
sidalinti gražiais laimėji
mais su mūsų visuomene. Ma

t si lįs ta [A žiru in ė t i
TAUTOS GYVYBĖ, politinis, li

teratūrinis, tautinio sąmoningu
mo žurnalas, 1985 m. 4(9) nr. Re
daktorė — Birutė Kemežaitė, 7124 
So. Mozart St., Chicago, IL 60629, 
USA. Metinė prenumerata—-$12.

EL GRITO DE LITUANIA (Lie 
tuvos šauksmas) Lituania vista a 
traves de la prensa Venezolana. 
Leidėjas — Lithuanian World 
Community (5620 So. Claremont 
Ave., Chicago, IL 60636, USA). Tai 
rinkinys straipsnių, išspausdin
tų ispanų kalba didžiojoje Vene- 
zuelos spaudoje per pastaruosius 
pustrečių metų. Dauguma jų pa
rašyti dr. V. A. Dambravos. Įva
dinis žodis — A. S. Gečio, PLB vi
suomeninių reikalų komisijos pir
mininko, parašytas Filadelfijoje 
1985 m. 

lonu žinoti, kad šie visi moks
lo ir meno talentai yra išaugę 
iš lietuviškosios visuomenės, 
iš mūsų tautos kamieno. Jeigu 
mes sugebėsime palaikyti 
glaudžius ryšius tarp profeso
rių, kūrėjų bei menininkų ir 
mūsų eilinės visuomenės na
rių, mūsų lietuvybės misija iš
eivijoje bus atlikta ir mūsų 
darbai savo tautos laisvei už
tikrinti bus sėkmingi. Lietu
vių fondo vadovybė didžiuoja
si galinti dirbti su jumis kar
tu ir nors maža suma prisidė
ti prie jūsų laimėjimų.”

Trumpą ištrauką iš premi
juotos knygos gražiai paskai
tė LRD valdybos vicepirm. Č. 
Grincevičius.

A. Barono vardo novelės kon
kurso vertintojų komisijos 
aktą perskaitė rašyt. Danutė 
Bindokienė, o mecenatas dr. P. 
Kisielius įteikė $500 premiją 
laimėtojo dukrai Indrei, pa
sveikino ir pasakė atitinkamą 
žodį, o Indrė Toliušytė paskai
tė laureato J. Toliušio šiai 
šventei pritaikytą kalbą.

Pabaigai buvo į sceną pa
kviesta JAV LB kultūros ta
rybos pirm. Ingrida Bublie
nė. Ji pasveikino laureatus 
ir pasidžiaugė visų kūrybi
niais laimėjimais. Literatū
ros vakaras baigtas draugijos 
pirmininko padėkos žodžiu. 
LRD valdybai tebuvo duota 
30 min. laiko, todėl kokios nors 
literatūrinės programos ne
buvo galima surengti — apsi
ribota grynai dviejų premijų 
įteikimu. Ir už tai esame dė
kingi simpoziumo vadovybei.

Antroje vakaro dalyje — 
kompozitorės Giedrės Gudaus
kienės fortepijono kūrinių 
koncertas. Jį atliko du pianis
tai. Raimonda Apeikytė iš Los 
Angeles ir Manigirdas Mote- 
kaitis iš Čikagos. Koncertas 
suskirstytas į 6 dalis: I ir II da
lį atliko M. Motekaitis, III, IV 
ir V — R. Apeikytė, o VI dalį — 
duetą grojo dviem pianinais 
abu atlikėjai. Melodijos labai 
skambios. R. Apeikytė skambi
no virtuoziškai. Neatsiliko ir 
M. Motekaitis — profesionaliai 
ir meniškai atliko ypač 3 lie
tuviškoms patarlėms impresi
jas.

Koncertas visais atžvilgiais 
pavyko. Tiek pianistai, tiek 
pati kompozicijų autorė susi
laukė pelnytų aplodismentų, 
gėlių ir visos auditorijos nuo
širdžios meilės pareiškimą il
gais ir nenutrūkstamais plo
jimais. Bravo Giedrė! Bravo 
Raimonda! Bravo Manigirdas!

Salė buvo beveik pilna — 
apie 450 žmonių. Po koncer
to, kaip įprasta, dar buvo pa
sivaišinta ir pabendrauta Jau
nimo centro kavinėje, gero
sioms Čikagos šeimininkėms 
skaniai ir sočiai valgydinant.

(Bus daugiau)

LITUANUS, The Lithuanian 
Quarterly 1985, Volume 31, No. 
3. Editor Antanas Dundzila. Sub
scriptions — institutional $15.00 
per year, others — $10.00. Address: 
Lituanus, 6621 S. Troy St., Chica
go, IL 60629-2913, USA.

Bronius Kviklys, LIETUVOS 
BAŽNYČIOS Churches of Lithua
nia, V tomas. VILNIAUS ARKI
VYSKUPIJA I dalis. Istoriniai 
bruožai — Vilniaus miesto bažny
čios. Architektūriniai tekstai — 
Jurgio Gimbuto. Išleido — Ameri
kos lietuvių bibliotekos leidykla 
(Lithuanian Library Press, Inc., 
3001 West 59th Street, Chicago, IL 
60629, USA). Chicago, IL 1985 m„ 
432 psl. Priedas — Vilniaus mies
to planas.

Tėviškės žiburiai • 1986. I. 2 — Nr. 1 (1872) • psl. 7

d 1.111 HUM JI VEIKLOJE
' Sydnėjaus “Atžalos” teatras 
yra stipriausia lietuvių saviveik
lininkų grupė Australijoje. Veik
los trisdešimtmečiui 85.XI. 19 
buvo pasirinktos dvi vienaveiks
mės pjesės— A. Landsbergio “Su
die, mano karaliau" ir A. Čecho
vo “Jubiliejus". A. Landsbergio 
kūrinyje veiksmas vyksta pokari
nėse DP stovyklose V. Vokieti
joje, A. Čechovo — caro laikų Ru
sijoje. Sukakčiai skirtus spektak
lius paruošė antroji "Atžalos" 
vaidintojų grupė, vadovaujama 
rež. .1. Dambrausko.

Čikagoje steigiamas saviveikli
nis “Vaidilutės” teatras, kuriam 
vadovaus entuziastų grupė: pirm. 
Petras Kisielius, vicepirm. Kazė 
Brazdžionytė, ižd. Irena Tiknie- 
nė, reikalų vedėja Pranciška Slu- 
tienė ir korespondentas Edvardas 
Sulaitis. Pirmam pasirodymui pa
sirinkta Juozo Grušo “Gintarinė 
vila”. 1 "Vaidilutės” teatrą žada 
įsijungti būrys jaunų vaidintojų. 
Režisiere kviečiama Laima Raste- 
nytė-Lapinskienė.

JAV LB Niujorko apygardos 
vaidyba savo posėdyje 1985 m. lap
kričio 11 d. nutarė vėl surengti 
lietuvių dailininkų darbų paro
dą, skirtą Vasario 16 šventei. Ši 
paroda jau buvo tapusi tradici
niu renginiu, bet jos buvo atsisa
kyta pastarųjų dvejų metų laiko
tarpyje. Sekančioji paroda, jau 
XIV-ji, įvyks Kultūros židinyje 
1986 m. vasario 22-23 d.d. Lietu
viai dailininkai kviečiami ruoš
tis šiai parodai ir joje dalyvauti. 
Kūrinius šiai parodai reikės pri
statyti iki 1986 m. vasario 16 d. 
Pranešimus apie dalyvavimą pri
ima “Darbininko” redakcijoje 
Paulius Jurkus ir LB Niujorko 
apygardos pirm. Aleksandras Vak- 
selis tcl. (718) 846-3246.

XIV-ją lietuvių fotografų nuot
raukų parodą 1985 m. spalio 25 — 
lapkričio 3 d.d. Čikagoje, Jauni
mo centre esančioje M. K. Čiurlio
nio galerijoje, surengė Lietuvių 
foto archyvas, dabar vadinamas 
Dr. Stasio Budrio lietuvių foto 
archyvu. Pavadinimas pakeistas 
velionies atminimui įamžinti. Dr. 
Milda Budrienė archyvui yra pa
aukojusi $35.000. Rengėjų vardu 
parodą atidarė Stasys Žilevičius, 
apie jai sutelktas nuotraukas kal
bėjo kun. Algimantas Kezys, SJ, 
archyvo steigėjas, dabartinis jo 
valdybos pirmininkas. Pagrindinė 
šiemetinės parodos tema buvo 
“Lietuvio portretas”, bet daly
viai galėjo pasirinkti ir laisvą te
mą. Parodoje dalyvavo 30 fotogra
fų: 22 — su portretais ir laisva te
ma, 8 — tik laisvos temos nuotrau
komis. Parodoje buvo išstatyta 90 
spalvotų ir 72 nespalvotos nuo
traukos. Vyravo 95 nuotraukos lais
vomis temomis, portretinių nuo
traukų buvo 67. Atrankąatliko ko
misija — Petras Aleksa, Raminta 
Jelionytė ir Algimantas Kezys. 
Garbės svečiu parodoje dalyvavo 
Rimantas Žukas, rinktinėmis nuo
traukomis buvo prisimintas velio
nis Kastytis Izokaitis (1935—1985).

Šiemetinėje parodoje patys jos 
lankytojai premijavo tik portre
tines nuotraukas. Premijų paskirs
tyme dalyvavo keli šimtai lanky
tojų, įteikusių balsavimo korte
les. Portretinės nuotraukos buvo 
tik numeruotos, be fotografų ir 
jų nufotografuotų asmenų pavar
džių, kad jos neturėtų įtakos lan
kytojų sprendimams. Pirmą pre
miją laimėjo dar Lietuvoje pra
dėjęs fotografuoti Kazys Daugėla, 
antrą — Algimantas Kezys, trečią
— torontietis Linas Daukša. K. 
Daugėla portretams buvo pasi
rinkęs — dr. J. Girnių, J. Kapo
čių, J. Kačinską, S. Santvarą ir 
J. Sondą, A. Kezys — dail. V. 
Petravičių ir jo šeimą, L. Dauk
ša — gerai nufotografuotą seną 
ūkininką ir du kitus asmenis. Pir
mos premijos laimėtojas K. Dau
gėla atsivežė įdomų iš negatyvų 
pagamintą skaidrių rinkinį “Prieš 
40 metų", atspindintį pokarinį iš
eivijos lietuvių gyvenimą V. Vo
kietijos stovyklose. Daug tų nuo
traukų buvo daryta Kemptene. 
Žiūrovams buvo malonu prisimin
ti dviaukštes lovas, 4-5 šeimas 
vienoje patalpoje, barakus, ap
griuvusių kareivinių pastatus, 
maisto davinio laukiančias eiles, 
pamaldas, vaikų darželius, pra
džios mokyklas, gimnazijas, įvai
rius kursus.. Nebuvo užmiršti ir 
chorai, ansambliai, dailininkai, 
rašytojai, solistai. įamžinti net ir 
vaizbūnais vadinti spekuliantai. 
Uždaryme pranešta, kad XV-j i 
lietuvių fotodarbų paroda bus 
surengta 1986 m. rudenį. Tikima
si susilaukti humoristinių nuo
traukų, nes jos pasirinkta tema
— “O vis dėlto juokiamės”.

Klaipėdos kultūros namuose 
savo teatrą turi saviveiklinė klai
pėdiečių opera, kurios veikloje 
dalyvauja pusantro šimto muzikos 
meno entuziastų. Teatro repertua
re yra apie 10 muzikinių scenos 
veikalų. Neseniai klaipėdiečiai 
buvo pakviesti į G. Rossinio ko
miškos operos “Vedybų vekselis" 
premjerą, paruoštą dirigento K. 
Kšano, rež. G. Avižienienėsirdail. 
O. Ronkaitienės. 1986 m. reper
tuarai! bus įjungta J. Offenbacho 
opera "Hofmano pasakos".

Liaudies buities muziejaus mu
zikinio teatro grupė, vadovauja
ma Povilo Mataičio, viešėjo Ukrai
noje. Praėjusią vasarą labai šil
tai buvo sutikta folklorinė šio teat
ro programa "Mano kanklės pa
auksuotos”. Išvykai buvo pasirink
tos ištraukos iš ankstesnių folklo
rinių programų, papildytos ukrai
niečių liaudies dainomis. Išvyka 
pradėta dviem koncertais Kijeve, 
užbaigta dviem koncertais Lvove. 
Aplankyti ir keli kiti Ukrainos 
miestai. Šis teatras, veikiantis jau 
17 metų, artėja prie tūkstantojo 
spektaklio.

Vilniaus sporto rūmuose įvyko 
tradiciniai "Rudens parado-85” 
koncertai. Pramoginėje jų progra
moje dalyvavo Vilniaus universi
teto, Kauno kūno kultūros institu
to, Lietuvos veterinarijos akade
mijos, Vilniaus pedagoginio insti
tuto ritminės grupės. Estradiniam 
žanrui atstovavo Vilniaus filhar
monijos vokalinis-instrumentinis 
ansamblis "Plius minus", panašus 
ansamblis “Vairas" iš Šiaulių. 
Koncertuose skambėjo V. Telks
nio, A. Jagelevičiaus, V. Katiliaus, 
L. Vilkončiaus bei kitų kompo
zitorių dainos, dalyvavo estrados 
solistai — A. Stasilevičiūtė, V. 
Grigonytė, I. Ašakaitė, E. Čivins- 
kas, V. Onaitis, V. Malinauskas.

Lietuvos chirurgai dvi dienas 
trukusioje mokslinėje konferen
cijoje Vilniuje apžvelgė šios me
dicinos srities specialistų laimė
jimus keturiuose pokario dešimt
mečiuose. Buvo konstatuota, kad 
šiame laikotarpyje susikūrė lie
tuviška chirurgijos mokykla. Lie
tuvos miestų ir rajonų ligoninėse 
dabar yra beveik pusantro šimto 
chirurgijos skyrių, kuriuose kas
met atliekama apie 68.000 opera
cijų. įsteigti respublikiniai spe
cializuotos chirurginės pagalbos 
centrai — širdies ir kraujagyslių, 
nefrologijos ir inkstų persodini
mo, neurochirurgijos, traumato
logijos, vaikų chirurgijos. Kauno 
medicinos instituto klinikose įsteig
tas sąjunginis širdies ritmo sutri
kimų chirurginio gydymo centras.

Liaudies menininkas Lionginas 
Šepka, pasižymėjęs talentingomis 
medžio skulptūromis bei kitais 
drožiniais, mirė 1985 m. lapkričio 
4 d. Daugiau žinių apie velionį pa
teikia dailėtyrinininkės Zitos Že
maitytės nekrologas “Literatūro
je ir mene". L. Šepka gimė 1907 
m. rugsėjo 15 d. Šiaudynės kai
melyje prie Pandėlio. Jautrią šir
dį gavo iš mamos, kaimo poetės ir 
dainininkės, iš jos išmoko ir raš
tą pažinti. Užaugęs klajojo po 
Lietuvą, bernaudamas, kirsdamas 
miškus, tiesdamas plentus. Meni
ninko talentas atsiskleidė, kai mi
rė mylimas brolis ir teko pamink
lą statyti. Tada nuolatinėmis L. 
Šepkos palydovėmis tapo vienat
vė ir tyla, gimdžiusios vizijų pa
saulius. Paskutiniuosius aštuo
nerius metus L. Šepka gyveno Vil
niuje, kur jį vis dar kamavo gim
tųjų laukų ilgesys. Pavasariais jis 
pradėdavo tvarkyti savo rankomis 
pasidirbtus įrankius, vėl ruošda
masis kūrybai. Iki paskutinio akių 
užgesimo velionis prašydavo: “Ati
daryki! langą, kad matyčiau debe
sis ir lakiojančius paukščius . . .” 
Tarp kaltų ir peiliukų liko nesu
spėtas užbaigti “Žalnierių" kūri
nys — būrys kardus iškėlusių ka
rių.

“Mokslo” leidykla išleido V. 
Vitkausko sudarytą "Lietuvių kal
bos tarties žodyną", kuriame pa
teikiama 25.000 žodžių fonetinė 
transkripcija, patikimai sukir
čiuota. nurodyta kiekvieno garso 
taisyklinga tartis, aprašyti tarties 
svyravimai. Tai pirmas tokio po
būdžio leidinys, paruoštas sceni
nės kalbos gerintojo ir lietuvių 
kalbos fonetikos žinovo V. Vit
kausko. "Literatūroje ir mene" 
šiuo žodynu džiaugiasi keturio
lika Vilniaus dramos teatro akto
rių, kurių sąrašas pradedamas ve
teranais — K. Kymantaite, L. 
Kupstaite, M. Mironaite, J. Ka
valiausku, H. Kurausku. Reiškia
ma viltis, kad šiuo vertingu leidi
niu susidomės aktoriai, norintys 
puoselėti pavyzdingą sceninės kal
bos kultūrą. y.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI virš 28 milijonų dolerių

KASOS VALANDOS:

10-3
10-3

Pirmadieniais 
Antradieniais 
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

10-8
10-8

9-1
9-12.30

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius 
180-185 d. termin. ind. ... 
term, indėlius 1 metų....
term, indėlius 2 metų....
term, indėlius 3 metų....
pensijų s-tą....................
spec. taup. s-tą..............
taupomąją s-tą...............
depozitų-čekių s-tą........

73/4%
8 %
8'/2%
9 %
9 %
9 %
7
61/2%
6 %

%

DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo .......
mortgičius nuo........

........... 11
9'/2% - 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. MUSŲ TIKSLAS — NE

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

Lietuvių vaikų darželio mokinukės Toronto Lietuvių vaikų namuose, kurie buvo pastatydinti prieš 25-rius metus.
Darželiui vadovauja N. Pr. Marijos vienuolijos seserys Nuotr. St. Dabkaus

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
73/<% už 90 dienų term, indei.
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.)

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

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

QTEPHAN’S FURS
j. 2239 Bloor Street West.

Va/dotas (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 į NAMUS
----------------------------o---------------------------

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

"TYPE MASTER GRAPHICS"
3425 Dundas Street West, Toronto, Ont. M6S 2S4

Telefonas: (416) 769-541 1
* Raidžių rinkimo bendrovė.
* Renka tekstus lietuvių, prancūzų ir anglų kalbomis.

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Šiaučiulienei

y genys 
oardavėjas

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.

professionals inc.

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

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

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

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

Z1||Ctlltp Simpson’s, 176 Yonge St., 
/^IIIOIOIG Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, _ — —-

Toronto, Ontario MfcK 2M4 Telefonas 531-1331

531-1305
BLOOR AUTORITE GARAGE

296 Brock Avenue „
Dundas ir College) Telefonas

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

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Ontario gamtos išteklių mi- 
nisteris Vincent Kerrio pla
nuoja įvesti metinius leidi
mus visiems meškeriotojams. 
Lig šiol leidimų reikėjo tik ne 
Ontario gyventojams. Už Onta
rio ribų gyvenantys kanadie
čiai mokėdavo $6.25 už metinį 
meškeriotojo leidimą, svečiai 
iš užsienio — $30 už sezoninį 
leidimą, $10— už leidimą ketu
riom dienom. 1984 m. už leidi
mus buvo surinkta $10 milijo
nų, o žuvivaisos tvarkymui iš
leista $32 milijonai. Ministe- 
ris V. Kerrio tikisi padidinti 
šias pajamas, įvesdamas vi
siems meškeriotojams privalo
mus leidimus 1987 m. Ligi to 
laiko bus tariamasi dėl leidi
mo kairios bei kitu meškerioto-

tingi teroristai. Spėjama, kad 
keleivinis Indijos lėktuvas, 
skridęs iš Kanados Indijon, 
nukrito į Atlanto vandenyną 
prie Airijos dėl sikų padėtos 
bombos.

Kanados paštą nuo streiko iš
gelbėjo pavėluotai pradėtas 
4.000 administracijos tarnau
tojų balsavimas streiko klau
simu. Paštu siunčiami balsa
vimo rezultatai paaiškės tik 
po švenčių. Prieš Kalėdas bu
vo paskelba, kad Kanados paš
tas specialiomis “priority post” 
siuntomis iš Atlanto provinci
jų pristatys gyvus jūrų vėžius 
jų mėgėjams bet kur Kanado
je. Vėžiams gabenti buvo pa
rūpintos specialios dėžutės su 
ledais ir šlapiu išmetamų laik
raščių popieriumi. Užsakytų

vėžių pristatymui buvo numa
tytos dvi dienos, kai tuo tarpu 
paštu siunčiami laikraščiai 
skaitytojus Kanadoje dažnai 
pasiekia po savaitės ar dvie
jų, o užjūriuose — net po ke
lių mėnesių.

Daugiakultūrių reikalų ini- 
nisterio O. Jelineko praneši
mu, Kanados vyriausybė To
ronte ir kituose miestuose ati
darys nedidelius paslaugų 
punktus etninių grupių kana
diečiams. Juose bus duodami 
patarimai, liečiantys įvairias 
valdžios programas bei teikia
mas paslaugas. Seniau šią pa
skirtį atlikdavo Kanados vals
tybės sekretoriaus įstaigos 
didžiuosiuose valdiniuose pa
statuose. Dabar norima pasi
tenkinti mažesnėmis įstaigėlė
mis šalia krautuvių, kur jos 
lengviau būtų prieinamos etni
nių grupių atstovams.

skolinkis

PARAMA
IM A :

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

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

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

AKTYVAI virš 48

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ........ 9'/2%
(variable rate)

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

jams statomų reikalavimų.
Kanados vyriausybė nutarė 

grąžinti Indijon apie 2.000 ši
ku. kuriems čia nuo 1984 m. bir
želio mėnesį buvo suteikiama 
laikinė globa dėl politinės 
įtampos sikų daugumą turin
čioje Pundžabo valstijoje. Da
roma išvada, kad ten jau su
stabdytas sikų persekiojimas. 
Sikų grąžinimą skatina jų tero
ristiniai veiksmai pačioje Ka
nadoje, daugiausia susieti su 
kitais ateiviais iš Indijos. Kar
tais sikai panaudoja ginklą net 
Kanados teismuose. Taip įvyko 
Toronte, kur sikas nušovė net 
advokatą ir pabėgo. Lig šiol 
jis nėra surastas, nes jam pa
bėgti ir pasislėpti padėjo sikų 
grupės ne tik Kanadoje, bet ir 
JAV. Demonstracijomis reika
laujama atšaukti Kanados vy
riausybės nutarimą. Aiškina
ma, kad ne visi sikai yra kerš-

Skautų veikla
• “Šatrijos” tuntas dėkoja p. 

Nešukaičiui už auką. Skautiškas 
ačiū “Birutės” draugovei už mais
to paruošimą Kūčioms, stalų pa
dengimą ir skambinimą draugo
vėm. Sveikiname naują birutie- 
čių draugininkę ps. G. Baltaduo
nienę.

• Bendras “Šatrijos” ir “Ram- 
byno” tuntų vadovų-vių posėdis 
įvyks sausio 6 d., 7.30 v.v., skautų 
būkle. Aptarti reikia Vasario 16 
sueigą ir Kaziuko mugę.

• Sveikiname vyr. skautes K. 
Šimkutę ir L. Laurinavičiūtę, 
pradėjusias dirbti su naujai 
įsteigtu “Liepsnelių" ir “Giliu
kų” vienetu. Tai grupė pačių ma
žiausių vaikų. besiruošiančių 
jungtis į skautų-čių vienetus.

• Sausio 11 d. šaukiama “Dai
nos” dr-vės ir “Mirgos” būrelio 
sueiga. Vadovauja ps. Rūta Poš
kienė.

• Š. m. sausio 12 d. po 10.15 v. 
Mišių Prisikėlime įvyks “Ramby- 
no" tunto visų šakų skautų ir jų 
tėvų susirinkimas. Tėvai renkasi 
skautų būkle, o skautai — muzikos 
studijoje. Vinetų vadovai supa
žindins tėvus su veikla vienetuo
se. Po to norima suorganizuoti tė
vų komitetą. Šiuo metu komitetą 
sudaro tik du — pirm. K. Šapočki- 
nas ir ižd. D. Karosas.

D. Barzdžiūtė

Atlanta, Georgia
KALĖDŲ ŠVENTĖ buvo minima 

Lietuvių klubo 1985 m. gruodžio 
8 d. Joje dalyvavo apie 80 lietu
vių. Kalėdų stalą palaimino ir 
maldą sukalbėjo tolimas svečias 
iš Wisconsino kun. Benediktas 
Marčiulionis. Išnuomotame klu
be tarp degančių raudonų žvakių 
ir lietuviškais šiaudinukais pa
puoštoje salėje visi džiaugėsi ir 
dalinosi lietuvišku nuoširdumu. 
Plotkeles parūpino Siemaškų šei
ma. Visos šeimos sunešė lietuviš
ką maistą.

Lilija Povilaitienė vadovavo 
Kalėdų giesmėms. Violeta ir Vy-

Sportas okupuotoje Lietuvoje
K. BARONAS

Baigtos Sov. Sąjungos aukšto
sios futbolo lygos pirmenybės. 
Dvejos paskutinės rungtynės Vil
niaus “Žalgiriui" baigėsi pralai
mėjimais — prieš 1984 m. meisterį 
LeningVėdO "Zenitą” 1:3 ir Mask
vos “Spartaką" 1:4. Gaila, nes vil
niečiai galėjo užimti penktą vie
tą ir 1986 m. rungtyniauti Euro
pos taurės žaidynėse. Tačiau ir 
septintoji vieta yra geresnė už 
1984 m., nes prieš metus “Žalgi
ris” buvo devintas. Po pirmenybių

(0® SPORTAS
“Aušros” žinios

Krepšinis. 1985 m. gruodžio 18 d. 
George Harvey gimnazijos pa
talpose įvyko York lygos vyrų krep
šinio pirmenybių rungtynės “Auš
ra” — “Righteous Brothers”. Lai
mėjo “Aušros” vyrų komanda 97: 
59 (49:20). "Aušros” komandoje 
žaidė: A. Valickas 8, R. Sysak 17, 
R. Underys 4, Š. Arlauskas 22, V. 
Gataveckas 11, R. Galikovskis 17, 
K. Bartusevičius 8, A. Baziliaus- 
kas 6, V. Dementaviėius 4. K. Š.

Baltiečių ir lietuvių 
slidinėjimo pirmenybės

1986 m. Š. Amerikos baltiečių 
ir lietuvių alpinistinės slidinėji
mo pirmenybės įvyks 1986 m. vasa
rio 1 d. Devil’s Elbow Ski Resort, 
Bethany, Ont. (apie 60 mylių į šiau
rės rytus nuo Toronto). Varžybas 
rengia I ietuviai — ŠALFASS slidi
nėjimo komitetas. Varžybų pra
džia — 11 v.r. Registracija — nuo 
9.30 iki 10.30 v.r. Pirmenybių pro
gramoje bus slalomas ir didysis 
slalomas: a. berniukų (žemiau 13 
m.), b. jaunių (13-16 m. imtinai), 
c. vyrų elito (17-44 m. imtinai), d. 
vyrų senjorų (virš 44 m.), e. mote
rų (virš 12 m.) ir f. mergaičių (že
miau 13 m.). Amžiaus klasifikacija 
— pagal 1985 m. gruodžio 31 d.

Lietuvių pirmenybės bus išves
tos iš baltiečių varžybų pasekmių. 
Dalyvavimas yra atviras visiems 
lietuvių, latvių ir estų slidinė- 
tojams. Dalyvių registracija — iki 
1986 m. sausio 25 d. pas ŠALFASS 
slidinėjimo komiteto vadovą: Mr. 
Mečys Empakeris, 6 Robinhood 
Rd., Islington, Ont. M9A 2W7. Te
lefonas (416) 231-1487.

tautas Pečkauskai su šeima buvo 
atvykę iš Albany. Ga., Marytė Kaz
lauskienė — iš Orlando, Fla. Pir
mininkai — Gracilda ir Harry 
Fleming daug pasidarbavo ruoš
dami šią šventę. Po vakarienės 
buvo loterija.

Vis daugiau naujų lietuvių atsi- 
krausto į Atlantą. Pusė jų yra se
nosios kartos ir pusė naujosios. 
Mes visi gerai sutinkam, visi do
mimės lietuvių veikla didelėse ko
lonijose. Nors mūsų maža grupelė, 
mes skelbiam vardą Lietuvos. Lie
tuviškose dainose ir nuoširdume 
atrandam lietuvišką dvasią, kuri 
rusena mūsų širdyse. D. K.

vilniečiai išvyko draugiškom rung
tynėm į Nigeriją.

Sov. Sąjungos futbolo meiste
rio vardą iškovojo Kijevas prieš 
Maskvos “Spartaką” ir Dnepro- 
petrovską. Aukštąją lygą turėjo 
palikti Voronežo “Fakelas” ir 
Rostovo ASK vienuolikės. Per
žaisti rungtynes su antrosios ly
gos atstovais — Rygos “Dauguva” 
ir Maskvos CASK turi Odesos ir 
Baku komandos. Pastarosioms 
pralaimėjus, į aukštąją lygą pir
mą kartą įkops Ryga ir 1984 m. ją 
palikęs CASK klubas.

Mūsų tautiniame sporte krepši- 
nyje Kauno “Žalgiris” neužleido 
pirmaujančios pozicijos. Kaunie
čiai paskutinėse rungtynėse nuga
lėjo Kuibyševą 119:91, Vilniaus 
“Statybą" 119:79, Kijevo ASK 118: 
107 ir Rygos VEF 128:80. Turėda
mi 15 tšk. pirmauja aukštoje ly
goje prieš Maskvos CASK ir “Dina
mo” klubus. Vilniaus “Statyba” 
gerokai pasitempė, lentelėje at
sistodama penktoje vietoje. Antro 
rato varžybos prasidėjo gruodžio 
15 d. Leningrade ir Minske.

Lietuviai krepšininkai taip pat 
buvo garsūs pokario Vokietijoje. 
V. Vokietijos spauda, minėdama 
prirš 50 metų pirmuosius krep
šinio žingsnius Berlyno Kūno 
kultūros institute (V. Vokietijos 
krepšinio s-ga įsteigta (1949 m.j, 
pažymėjo, kad prie šio sporto 
išpopuliarinimo daug prisidėjo 
baltiečiai, laimėdami 1950 m. su 
DC Degerlocho penketuku Vokie
tijos meisterio vardą. Gaila, kad 
mūsų geriausias išeivijos sporto 
žurnalistas Kęstutis Čerkeliūnas, 
rašydamas LE XIII t. psl. 56-59 apie 
krepšinį, daug vietos paskyrė ne
priklausomos ir pavergtos Lietu
vos krepšiniui, nepaminėdamas 
išeivijos lietuvių laimėjimų. Juk 
geras lietuviško krepšinio vardas 
pasiekė net Prancūziją, kuri j savo 
eiles pakvietė V. Grybauską ir 
Varkalą!

Grįžkime prie Lietuvos. Gra
žiai pradėjusi pirmenybes Vil
niaus "Kibirkšties” moterų ko
manda (vienu metu net pirmavo) 
šiuo metu aukštojoje lygoje už
ima šeštą vietą, atsilikdama nuo 
pirmaujančios Maskvos “Dinamo" 
net keturiais taškais (kiekvienas 
laimėjimas vertinamas vyrų ir mo
terų grupėse vienu tšk.). Kiek ge
riau sekasi Kauno "Bangai", pir
mojoje lygoje (1984 m. kaunietės 
žaidė aukštojoje lygoje) užiman
čiai savo grupėje pirmą vietą.

M. Gorbačiovo paskelbta kova 
alkoholiui pasiekė Kauno spor
to kombinato stadiono “Olimpi
jos" kavinę. Vilniškiame "Sporte” 
119 nr. buvo išspaudintas skaity
tojo laiškas, esą kavinėje prekiau
jama degtine. Tik 139 nr. “Sporto" 
laikraštyje Kauno m. vykdomojo 
komiteto restoranų ir kavinių 
tresto direktorius M. Šliauteris 
pranešė redakcijai, jog kritinė 
pastaba buvo teisinga. “Olimpi
jos" kavinėje alkoholiniais gėri
mais nebeprekiaujama.

RErtIKK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

daiva t. dalinda, b.a.
associate broker

4887 dundas st, west 
Islington, Ontario M9A 1B2 
res: 767-0999 232-2322

ISLINGTON-RATHBURN vieno aukšto namas,
trys miegamieji. ^_yKlos, užbaigtas rūsys, švie
sus, erdvus, truA,-oje, tylioje gatvėje. Kaina — $159,900.

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

A.P GOMES
Real Estateš Insurance Ltd.

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus
Antanas Bliūdžius

1567 Dundas St. W. 
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

PARKSIDE
335 Roncesvalles Are., _ _ _ 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
Turime lietuviškų skilandžių, sūriu 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 i vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn prie 

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

A & 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- j 

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

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



SKAITYTOJAI PASISAKO
FILMAS AR FILMĄ?

“TŽ" 1985 m. 47-48 nr. buvo įdė
tas skelbimas "sutiktuvės” kuria
me yra sakinys: “Rodomas 1926 m. 
Hollyvvoode pagamintas lietuviš
kas filmas”. Man užkliuvo žodis 
“filmas”. Tas žodis, tiek man gy
venant Lietuvoje, tiek dabar Kana
doje, visur buvo girdimas, rašo
mas kaipo "filmą" o ne “filmas”.

Atverčiau “Angliškai-lietuviš- 
kai-vokišką žodyną", išleistą Juo
zo ir Jono Beržinskų 1946 m. Vo
kietijoje. Tas žodis įrašytas “fil
mą" o ne filmas”.

Atverčiau antrą “Lietuviškai- 
vokišką žodyną”, išleistą 1947 m. 
Juozo Paškevičiaus Vokietijoje. 
Tas žodis įrašytas “filmą”, o ne 
“filmas".

Atverčiau trečią “Lietuviškai- 
anglišką žodyną"; išleistą 1948 m. 
Mečio Sutkevičiaus Vokietijoje. 
Ten įrašyta “filmą”, o ne "filmas".

Nejaugi visi tie trys mano pami
nėti žodyną leidėjai padarė klai
das? Norėčiau sužinoti, ar tas žo
dis dabar lietuvių kalbininką gru
pės yra pertaisytas. Jei taip, kada 
ir kodėl? J. B.

Red. pastaba. Visi Jūsą paminėti 
žodynai buvo paruošti ne lietuvių 
kalbos mokovą ir suklaidino ne 
vieną vartotoją. Lietuvių kalbos 
žodynuose, paruoštuose kalbinin
kų, tėra tiktai “filmas". Taip tas žo
dis rašomas Pr. Skardžiaus "Lie
tuvių kalbos vadove", išleistame 
Vokietijoje 1950 m., ir “Dabarti
nės lietuvių kalbos žodyne", pa
ruoštame kalbininkų grupės bei 
išleistame Vilniuje 1972 m. Žodis 
“filmas" yra paimtas iš anglų kal
bos ir reiškia plėvelę. Jis yra vy
riškos giminės ir toks pasilieka ki
tose kalbose.

STRAIPSNIAI IR KALBA
Malonu skaityti “TŽ" ne vien tik 

dėl įdomių ir aktualių temų, pa
saulio įvykių bei socialinių klau
simų, kurių kartais nėra angliš
kame laikraštyje, ypač tais klau
simais, kurie liečia mūsų krašto 
reikalus. Malonu skaityti ir dėl 
"TŽ” pastangų tobulinti lietuvių 
kalbą. Juose randame vieną kitą 
gan vykusį naujadarą. Ar nebūtų 
įmanoma įvesti lietuvių kalbos 
patarimų skyrelį, atsakymų į skai
tytojų klausimus tuo reikalu?

Jūsų- A. Paulius,
Hamilton, Ont.

"TEN EKRANE SUŽIBUS”
Toronto Lietuvių namuose įvy

ko mano knygos “Ten, ekrane suži
bus” sutiktuvės. Atrodo, tarp 250- 
300 dalyvių vyravo gera nuotaika, 
nes knygų buvo parduota net 50 
egz. Mane, jau gimusį tremtyje, 
nebe Lietuvoje, toks teigiamas at
siliepimas giliai paveikė. Aš iš 
savo 31 metų amžiaus 20-ties me
tų laisvalaikį esu paskyręs lie
tuviškiem reikalam. Tačiau jau
nieji laukia paramos — tiek finan
sinės, tiek moralinės. Yra pavo
jus, kad tas veiklusis jaunimas 
gali dingti iš horizonto. Kiekvie
nas žodis spaudoje tuo reikalu yra 
svarbus. Aš minėtam savo darbui 
atidaviau net aštuonerius metus 
ir beveik $10,000 iš kuklių savo 
santaupų. Norėčiau atgauti bent 
investuotą kapitalą. Svarbu, kad 
minėtos knygos “Ten, ekrane suži
bus” išleidimą sužinotų kuo dau
giau žmonių, ypač iš jūsų laikraš
čio, kuris yra plačai žinomas bei 
vertinamas.

Raimundas-Marius Lapas,
Melrose Park, IL

IŠ ARGENTINOS
1978 m. turėjau progą aplankyti 

“TŽ" redakciją A. Rudoko dėka 
(neseniai miręs). Mūsų Mindaugo 
draugija skaito “Tėviškės žibu
rius”. Mums svarbu ir labai įdo
mu žinoti, kaip gyvena lietuviai 
kituose kraštuose ir kaip išlaiko 
lietuvybę. Mes daug dirbam ir taip 
pat rūpinamės išlaikyti lietuvybę.

Mindaugo lietuvių katalikų 
draugija veikia Berisso mieste 
— imigrantų sostinėje. Turime dvi 
tautinių šokių grupes: jaunimo, 
kuri šoka jau 14 metų, vadovau
jama Jorge Persico Bukauskas, ir 
vaikų, kuriai vadovauja Nancy 
Persico Bukauskas. Prie jų yra 
8 muzikantų orkestrėlis, vado
vaujamas Alejandro Casimiro 
Šaulys. Visi dalyvavo pirmojoje 
tautinių šokių šventėje Argenti
noje. be to. labai dažnai pasiro
do įvairiose programose — lietu
vių ir vietinių, kurie nepapras
tai vertina mūsų šokius, muziką ir 
dainas.

Didžiausias mūsų rūpestis taip 
paruošti jaunimą, kaip mus paruo
šė mūsų tėveliai. Norime, kad lie
tuviškos dainos, muzika, šokiai, 
papročiai išliktų.

Kaip Mindaugo draugijos pirmi
ninkė sveikinu “TŽ” redakciją ir 
visus lietuvius, kurie gyvena Ka
nadoje, linkėdama daug laimės ir 
gero pasisekimo.

Valentina Bukauskas de Persico

MOKYTOJAS PAS ESKIMUS
Sakote, kad “apsipratau" gyven

ti bei dirbti Kvebeko šiaurėje (6 
mėnesius buvau pas eskimus, kur 
gegužės mėnesį nebūna nakties!). 
Ten dirba ir kitas lietuvis (Kuuj- 
juag vietovėje)- Rim Danaitis. Ne
žinau iš kur jis. Sakoma, kad “šu
nelis ir kariamas pripranta". Taip 
yra ir su atskirtu ne tik nuo tėvy
nės, bet ir nuo šeimos ...

Kadaise teko apie tokius daly
kus tiktai knygose skaityti, ypač 
gimnazijos laikais, pvz. “Svečias 
iš šiaurės” ir kt. Jules Verne’o 
knygas skaitydavau pasislėpęs. 
Įdomūs buvo nuotykiai. Dabar vi
sa tai tenka pačiam pergyventi. 
Esamą nuotaiką galima išreikšti 
poetiniu posmu:

Ramios ir šaltos Arktikos naktys.
Dangus vien žvaigždėm nusėtas. 
Mėnulis spindi lyg meškos akys, 
PašvaisėiŲ vaizdas sapne 

neregėtas".
Juozapas, 

Waskaganish, Que.

ŠYPSENOS
Motociklas

Pardavėjas: “Su šituo moto
ciklu tamsta pamatysi pasaulį.

Pirkėjas: “Šį ar aną?”

Vardo neminėjo
Įstaigos berniukas: Man ro

dos, kad tamstą šaukė prie te
lefono.

Įstaigos vedėjas: Kaip tai?
Berniukas: Kažkas per tele

foną paklausė: “Alio, alio, ar 
tai tu čia, senas idiote? . .

Absoliuti tuštuma
Profesorius: Kaip tamsta 

išalkintum, kas yra absoliuti 
tuštuma?

Studentas: Žodžiais negaliu 
tiksliai išreikšti, bet galvoje 
tai tikrai ją turiu . . .

Parinko Pr. Alš.

Čikagos tautinių šokių grupė, atlikusi sceninę programą Klivlande, prie Laisvės paminklo su JAV LB Klivlando 
apylinkės pirmininku V. ČYVU ir grupės vadove L SMIELIAUSKIENE

Kokio amžiaus galime sulaukti?
Ilgiau gyvenančių žmonių 

skaičius Amerikoje auga. “Bet 
kur riba, kaip ilgai mes ga
lime tikėtis gyventi?” — klau
sia Čikagos “Sun Times” dien
raštyje Max Gates. Ar galima 
tikėtis 100 metų? Mičigano 
universiteto gerontologijos 
(mokslas apie organizmų se
nėjimą) instituto narys Ri
chard Adelman sako, kad tai 
yra prieinama galimybė, nors 
tiksliau būtų kol kas galvoti 
apie 85 metų ribą.

Pastaruoju metu gimęs kū
dikis gali tikėtis sulaukti 
75 metus amžiaus. Šio šimtme
čio pradžioje gimęs amerikie
tis galėjo numirti dar nesu
laukęs 50 metų amžiaus. Gy
ventojų surašymo duomenys 
rodo, kad seniausias ameri
kietis yra tarp 110 ir 120 metų 
amžiaus. Mokslo žiniomis, žmo
gaus amžius ilgėja nepaprastu 
greitumu.

Bet mokslininkai nesuranda 
atsakymo į patį svarbiausią 
klausimą: kas yra senėjimas? 
Kas yra tas kitėjimas? Kodėl 
laikui bėgant žmogus nustoja 
tam tikrų galių? Ir kodėl vie
na rūšis gyvių gyvena ilgiau 
už kitas?

Senstant širdies pajėgumas 
kraują pompuoti mažėja. Bet 
visuomet atsiranda seniau
sios kartos žmonių, kurių šir
dys veikia neblogiau už jau
niausių. Nors palinkimas į 
ligotumą senstant didėja, bet, 
minėto mokslininko teigimu, 
pagrindinės biologinės senė
jimo savybės skiriasi nuo li
gų biologijos. Senėjimas ir 
ligotumas nesivysto tuo pačiu 
“mechanizmu”. Pavyzdžiu nu
rodoma Alzheimerio liga, ku
rios dauguma senų žmonių ne
turi. Ligotumas tad neturėtų 
būti siejamas su senėjimu.

Ilgėjant žmogaus amžiui, 
atsiranda ir klausimų. Svar
biausias klausimas: koks bus 
ilgaamžis žmogus? Ar jis bus 
kiekybinio ir kokybinio lygio, 
ar tik kiekybinio? (“Pensinin
kas”, 1985 m. lapkritis).

daugiau bendro su tarpusaviu 
bendravimu, negu su oru. Dr. 
Bruce Dan tvirtina, kad vie
na tos ligos peryklų yra mo
kykla. Vaikai mokykloje bū
dami arti vienas kito, šnarpš
čia, kosti ir čiaudėja. Grįžda
mi namo, jie parneša ligą, ir 
netrukus visa šeima užsikre
čia sloga ar peršalimu. Be to, 
šaltas oras verčia žmones re
čiau išeiti į gryną orą, ir jie 
daugiau laiko praleidžia san
dariai uždarytoje patalpoje, 
kur tūno pagauti virusai. To
kiose aplinkybėse yra labai 
lengva užsikrėsti vienam nuo 
kito ar nuo sergančiojo panau
doto indo.

Medicinos žinovai prieš per
šalimą pataria tokį kovos bū
dą:

• Gerai maitinkis ir ilsėkis. 
Tyrimai parodė, kad sveikas, 
nenusilpęs žmogus rečiau užsi
krečia, o užsikrėtęs lengviau 
serga ir greičiau pasveiksta.

• Nerūkyk! Tabako dūmai 
laikinai paralyžuoja kvėpa
vimo ląsteles, kurių funkcija 
yra išfiltruoti virusus. Juo 
daugiau rūkysi, juo ilgiau ne
atsikratysi ligos.

• Išmok ir vaikus pamokyk 
čiaudint ar kosint užsidengti 
burną; nešiokis popierinę no
sinėlę ir ją panaudojęs iš
mesk; visuomet nusiplauk ran
kas prieš valgį.

• Apsčiai naudokis grynu 
oru ir gerai vėdink gyvenamą
ją ir darbo patalpą. Venk susi
rinkimų ir žmonių spūsties. 
Yra daug lengviau apsikrėsti 
pavažiavus 10 minučių pilnu 
autobusu ar automobiliu, negu 
išėjus 10 minučių pavaikščioti.

Nuotr. V. Bacevičiaus

• Paprasta sloga ar perša
limas nėra liga, o tik nemalo
nus nepatogumas. Bet jis gali 
būti pavojingas asmenims su 
chroniškais kvėpavimo nega
lavimais ir senesnio amžiaus 
žmonėms.

Po 70 metų gali pajaunėti
Jei 70 metų (ar senesnis) žmo

gus sako, kad jo savijauta yra 
tokia, kokia buvo jam esant 40 
metų amžiaus, — turbūt sako 
tiesą. Nustatyta, kad po 70 me
tų amžiaus žmogaus sveikata 
dažnai pagerėja.

Daugybė 80-mečių ir vyres
nių vyrų bei moterų yra bud
rūs, guvūs, atlieka sudėtingus 
darbus, eina atsakingas parei
gas, paprastai patikimas daug 
jaunesniems.

Audringiausias suaugusio 
žmogaus gyvenimo laikotarpis 
būna tarp 60 ir 70 metų am
žiaus. Iki to laiko vyksta nuo
latinis biologinių funkcijų lė
tėjimas ir trikimas. Bet po sep
tinto dešimtmečio, dėl dar ne
išaiškintos priežasties, senė
jimo procesas ne tik sustoja, 
bet neretai pasireiškia at
virkštinis vyksmas — sveikata 
pradeda gerėti.

Jei žmogus sėkmingai nugali 
įvairius sveikatos sutrikimus 
minėto “audringojo” dešimt
mečio (60-70 m.) laikotarpy
je, tai jo šansai pasiekti 90 me
tų ir daugiau yra labai geri, 
— tvirtina medicinos mokslas. 
(“Pensininkas”, 1985 m. lap
kritis).

Pajieškojimai
Stasio Griubliausko, gimusio 

Vaiguvos valsčiuje, Gailaičių vien
kiemyje, jieško Bakšų šeima Mis- 
sissaugoje, Ontario (skambinant 
iš toliau call collect tel. 1-416 - 
279-8578).

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B.Sc., LL.B

2 Jane St., Suite 303 Telefonai:
Toronto, Ontario M6S 4W3 įstaigos (416)762-7393 
Bloor ir Jane gatvių kampas namų 248-9458
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Liepsnojančiame Irane
Šacho sekretorė pasakoja 1979 m. sausio 15 d.

Normalu ir malonu apsvaigti 
nuo vyno, vargas tam, apsvaigu
siam nuo turtų ...

XIII šimtmečio persų poetas Sadi

Pastate, kuriame dirbu, yra 
didelė technikinė biblioteka. 
Ją administruoja blondinė ira
nietė Tamara, kalbanti ketu
riomis Europos kalbomis. Ji 
yra ruso aristokrato, pabėgu
sio nuo 1918 metų revoliucijos, 
duktė, gimusi Teherane. Ka
dangi mūsų gyvenimo istorijos 
buvo panašios ir nuomonės su
tapo, mes susitarėm kalbėti 
vokiškai, nes šią kalbą čia ma
žiau kas supranta. Ji perspėjo 
saugotis mano šefo ir vieno 
bendradarbio, nes jie laisvai 
kalba vokiškai.

Tuo laiku Teherane buvo ne
ramu — artėjo gaisras. Gatvėse 
žviegė tankų vikšrai, aidėjo 
šūviai.

Tamara prieš kelerius metus 
dirbo kaip socialinė sekreto
rė pas Irano šacho vyriausią 
dukterį Shams. Pastaroji la
bai norėjo visais būdais tapti 
vakariete, nors kalbėjo tik per
siškai — pasakojo Tamara. Ji 
net buvo priėmusi katalikų ti
kėjimą, karališkuose rūmuose 
įsirengusi koplytėlę ir turėjo 
kapelioną. Bet ši religija jai 
greit nusibodo, kaip ir kitos 
vakariečių naujenybės, ir ją 
greit pamiršo. Šiuo metu ji yra 
narkotikų suėsta ir spaudoje 
matyti jos tik prieš 12 metų 
darytos nuotraukos. Ji švaistė 
pinigus į visas puses, todėl 
turėjo daug pažinčių Europoje.

Tamara vedė jos korespon
denciją visomis kalbomis. Ka
dangi Tamara turėjo laiškams 
talentą, ypač įvairioms Euro
pos tautoms, žinojo jų papro
čius, princesė ją mėgo.

“Ja, ja, ... die Prinzesin 
war eina grubianische 
Frau . .su ironija pridūrė 
Tamara. Kai Tamara skaityda
vo jai laiškus, versdama į per
sų kalbą, apie dešimt šunų li
po jai ant pečių, laižė jos vei
dą, draskė drabužius. Tai buvo 
kasdien. Tamara, per šunų 
trukšmą nenugirdusi prince
sės pastabų, buvo grubiai ba
rama.

Kai Tamara pasitraukė, ne
buvo pilnai apmokėta. Prince
sė Shams į jos skundą atsakė, 
kad ji turi didžiuotis, bet ne 
skųstis dirbdama pas Pahlavi 
princesę.

* * ♦

Paklausiau Tamarą, ar tiesą 
sako Chomeini spauda apie ki
tą dvynukę šacho seserį, buvu
sią ambasadore Jungtinėse 
Tautose. Tamara atsakė teigia
mai. Chomeini valdžiai įžen
gus į jos rūmus, kampuose vi
sur rėkė išmokytos kalbėti pa
pūgos: “Tegyvuoja šachas”. Jie 
taipogi rado ir parodė užsie

nio korespondentams didelį 
rinkinį “blue movies”. Prin
cesė administravo Irano labda
ros loteriją, kurios stambius 
laimėjimus gaudavo įtartini 
žmonės. Ji, naudodamasi dip
lomatinėmis teisėmis, turėjo 
narkotikų monopolį.

Netoli ambasadorės rūmų, 
prie pat vartų j kalnus, gyve
no namų arešte buvęs Irano 
premjieras Mosadegh. Jis 1953 
m. išvijo šachą iš Irano ir su
valstybino Irano naftą. Sugrį
žus šachui, jis nebėgo ir drą
siai, tautos remiamas, stojo 
prieš teismą.

Mosadegh, aristokratas, tu
rėjo gerą iškalbą ir gynė pats 
save. Kadangi turėjo reumatiz
mą, dėvėjo pižamą. Teismas 
truko daugiau kaip mėnesį, ir 
jis išreikalavo lovą. Kai pro
kuroras skaitė 5 valandas kal
tinamąjį aktą, jis lovoje pato
giai miegojo.

“. . . Ich habe dem Shah das 
Maulkorb angepasst”, (aš už
dėjau šachui antsnukį, kad ne- 
kąstų) pasakė žurnalistams 
Mosadegh. Jis mirė arešte 
1976 m. 

* ♦ ♦

1972 m. pervažiavęs banditų 
prilindusius Zagros kalnus, 
nuo aukštumos pažvelgiau į 
Kazerun miesto lygumą. Buvo 
birželio 2 d. Visa lyguma rau
donai žydėjo aguonomis. Tai 
buvo opiumo provincija. Opiu
mu svaiginama Kinija augintu 
šioje provincijoje sukilo prieš 
užsieniečius, kurie importavo 
į Kiniją opiumą. Tai buvo dide
lė revoliucija 1902 m., istori
joje žinoma kaip “Boxer Rebel
lion”. Šių plotų savininkas bu
vo Irano šacho pusiau brolis — 
to paties tėvo, bet turkmėnės 
motinos. Kadangi turkiško 
kraujo, nebuvo laikomas ka
rališkos šeimos nariu.

Kazerune pastebėjau, kad 
visi šios apylinkės gyventojai, 
vartojantys opiumą, gerai ne
valdė proto. Dalis to opiumo 
“linksmino” ar gal dar “links
mina” JAV ir Kanados vartoto
jus. 

* * *
Tamara ragino mane skubiai 

palikti Iraną. Ji sakė ką žmo
nės kalba gatvėse, pranašavo 
ateinantį kraujo praliejimą 
kaip išliejimą pagiežos, su
kauptos per septynis šimtme
čius. Ta pagieža buvo sukelta 
arabų, mongolų, turkų, anglų, 
rusų ir, vėliausiai, amerikie
čių dominavimo.

* * *
Dabar ten liejasi kraujas 

ginklų prekiautojų naudai dėl 
Irano mahometonų šiitų sek
tos fanatizmo. Žuvo jau pusė 
milijono iraniečių, pusantro 
milijono sužeistų, daug inva
lidų. Irako nuostoliai žmonė
mis mažesni. A.K.

ADVOKATAS A. PUTERIS

nuo 1985 metų spalio 1 dienos 
perkėlė savo raštinę L

3425 Dundas St. W., Suite 200,
(prie Jane St. ), Toronto, Ont. M6S 2S4-

Telefonas (416) 7č>3-33č>2

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

* atlieku visus elektrinius darbus — namų. įstaigų. įmonių
» parduodu ir įrengiu namų šildymo ir vėsinimo sistemas
* įrengiu aliuminiaus gaminius — lauko sienas, langus, 

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

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

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

CHOICE
Ali THE

MASKELL INSURANCE WORLD
IN THE

Saugokimės peršalimo
Jau laikas pasiruošti žiemos 

šalčiams (Hipotermia). Persi
šaldymas yra viena ligų, kurios 
vyresnieji turėtų pasisaugoti. 
JAV statistika rodo, kad iš 
35,000 mirčių nuo šios ligos 
80% buvo vyresni kaip 65 m. 
amžiaus.

Wisconsino universiteto 
prof. dr. Dick tvirtina, kad 
žmogus, patekęs į virusų “spie
čių”, beveik negali nuo perša
limo apsisaugoti ir jo išveng
ti. Gi peršalimą pagydančių 
vaistų nesą. Apsauginiai skie
pai yra mažai reikšmingi, nes 
yra per 200 hipotermijos rū
šių, o mokslas mediciniškai 
atpažįsta jų tik 50%.

Peršalimo laikotarpis, ku
rį daugelis sieja su šaltu 
rudens ar žiemos oru, turi

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

Juozos (Joseph)

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 •

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS

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

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

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

Birutė Grigaitytė-Spudienė, 
namų pirkimo ir pardavimo agentė

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

įstaigos telefonas: 535-2500

Namų telefonas:445-9469

V EACESIAS
All Seasons Travel, B.D.

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius" l-me aukšte.

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba

Nemokamas namų įvertinimas

west realty Inc., realtor 
an Independent member broker

769-1616

DRESHER'™^ 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) DREŠERIENE
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*

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont:, M6P 1A6 
(416) 533-1121
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Anapilio parapijos žinios

— Kūčių naktį prieš 12 v. pamal
das gražy kalėdinės muzikos kon
certą atliko parapijos choras, 
smuikininkė R. Bankienė, solistai 
A. ir V. Paulioniai.

— 1985 m. Lietuvos kankinių 
parapijoje buvo pakrikštyti 34. 
priėmė pirmąją Komuniją 5. Su
tvirtinimo sakramentą — 23, su
situokė 14 porų, palaidota 30.

— Kalėdinę eglutę surengė pa
rapijos tarybos jauny šeimų sek
cija, bendras Kūčias — kat. mote
rų draugijos skyrius.

— Okupuotos Lietuvos vaizdų 
filmą, paruoštą G. Karoso, pa
rodė parapijos kultūrinių reika
lų sekcija Anapilio salėje 1985. 
XII. 29.

— Jaunimo rekolekcijos, ren
giamos abiejų parapijų jaunimo 
sekcijų, įvyks sausio 10-13 d.d. 
Sharon, Ont., rekolekcijų na
muose. Registruotis pas J. Ažu
balį 766-7040. Kaina — $40. Reko
lekcijom vadovaus kun. A. Sau- 
laitis ir sesuo Igne Marijošiūtė.

— Paaukojo: religinei Lietuvos 
šalpai $100 — L. O. Radzevičiai, 
J. J. Valiuliai; $50 — P. V. Dalin- 
dos; lietuvių kapinėm $50 — O. De- 
mentavičienė; lietuvių klierikų 
fondui Romoje $50 — P. Mazaitis; 
parapijai $1000 — dr. G. M. Skrins- 
kai; $500 — V. T. Gražuliai, dr. R. 
D. Stas; $300 — L. V. Morkūnai, J. 
J. Zenkevičiai, N.N.; $200 — Č. 
Pšezdzieckis; $125: dr. A. V. Va
liuliai; $110: — J. K. Ališauskai; 
$100 — G. L. Kurpiai, A. S. Kalū- 
zos, S. J. Bubuliai, A. Lukošius, 
M. A. Vaišvilos, M. Yčas, J. E. Gi
rėnai, P. Vilutis, dr. A. L. Pace- 
vičiai, K. J. Liutkai, V. Bačėnas, 
J. V. Šimkai, V. Matulevičius, H. P. 
Steponaitis, S. Sinkienė, A. V. Ba- 
jorinai, P. A. Šimonėliai, M. Du- 
liūnas, V. Morkūnas; $50 — M. Kri
vickas, R. R. Kaknevičiai, A. Ka
minskas, P. V. Dalindos, V. R. Ake
laičiai, A. M. Aulinskai, A. G. 
Sprainaičiai, R. J. Karasiejai, O. 
Dementavičienė; $40 — dr. R. S. 
Sapliai, V. R. Kaknevičiai; $25 
— J. Rinkūnienė, L. O. Radzevi
čiai, R. Punkris; $20 — H. Draba- 
to, R. V. Tiriliai.

— Mišios sausio 5, sekmadienį,
10 v.r. — už a.a. Joną Paliulį ir 
Robertą Majauską bei jų šeimas,
11 v.r. — už a.a. Mintautą Mikšį, 
a.a. Jonę ir Kazį Ožalus.

J. Pacevičienė, prisiminda
ma savo vyrą a.a. dr. Stasį 
Pacevičių mirties metinėse, 
paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $100. Velionis buvo 
ne tik uolus “TŽ” skaitytojas, 
bet ir ilgametis rėmėjas.

Irena, Audrytė ir Steponas 
Varankos vietoj kalėdinių at
virukų paaukojo “Tėviškės ži
buriams” $25. Jų pavardė per 
klaidą nepateko į bendrą kalė
dinį sveikinimą.

“The Toronto Sun” 1985. XII. 
30 išspausdino Reuterio žinią 
iš Maskvos apie Kremliaus 
pastangas stiprinti ateistinę 
propagandą Lietuvoje. Tokį 
potvarkį perdavęs Vilniuje 
politbiuro narys antrininkas 
B. Ponomariovas. Esą reikia 
stiprinti komunistinę sąmonę 
darbininkijoje prieš kitokios 
ideologijos įtaką ir kietą jų 
laikyseną.

Ontario kultūros ministeri
ja, vadovaujama dr. L. Mun
ro, paskyrė finansinę paramą 
etninėm grupėm, pateikusiom 
specialius projektus: armė
nams — $12,000, Ontario etni
nės spaudos sąjungai (istori
jai išleisti) — $12,900, Kana
dos ukrainiečių bendruome
nės St. Catharines skyriui 
(priestato statybai ir remon
tui)—$175,000.

Hamiltono lietuvių kredito 
kooperatyvas “Talka”, skirs
tydamas metinį pelną tautinei 
veiklai, nepamiršo ir spaudos 
— paskyrė po $300 “N. Lietu
vai” ir “Tėviškės žiburiams”.

“The Toronto Sun” 1985. XII. 
24 rašinyje apie kalėdines eg
lutes paminėjo ir lietuvių eg
lutę, įrengtą Karališkajame 
Ontario muziejuje, drauge su 
didele spalvota nuotrauka.

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.

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

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Prieš Bernelių Mišias reli

ginės muzikos koncertą atliko 
parapijos choras, solistai ir 
giesmininkai: L. Marcinkutė, J. 
Sriubiškienė, Al. Simanavičius, 
R. Strimaitis, V. Verikaitis, 
D. Viskontienė, L. Vaidilienė,
D. Kušlikytė, S. Strimaitytė. 
Vargonais akompanavo P. Vytas 
ir L. Marcinkutė. Per Kalėdų 10.15 
v. Mišias giedojo "Volungės” cho
ras.

— Gruodžio 31 d. palaidota a.a. 
Elena Gotceitienė, 88 m. amžiaus.

— Ateinantis penktadienis — 
mėnesio pirmasis. Mišios ir Šven
toji valanda — 7 v. Seneliai ir 
ligoniai lankomi namuose ir prie
glaudose iš anksto susitarus.

— Vaikų Mišios, kurias organi
zuoja par. tarybos jaunų šeimų 
sekcija, bus sausio 5, sekmadie
nį, 4 v.p.p. šventovėje, o po Mi
šių — vakarienė ir Kalėdų sene
lio atsilankymas Parodų salėje.

— Registracija į jaunimo reko
lekcijas, kurios įvyks sausio 
10-12 d.d. Sharon, Ont. vyksta 
pas R. Punkrį 277-8682 ir pas J. 
Ažubalį 766-7040. Rekolekcijas 
ves kun. A. Saulaitis ir sesuo 
Igne Marijošiūtė. Kviečiamas 
jaunimas virš 18 metų — studen
tai ir kiti.

— Parapijai aukojo: M. E. Prial- 
gauskai $1000, T. V. Gražuliai $500,
E. J. Sičiūnai $350, a.a. Ona Vaiš
noraitė $300(testamentu), M. Z. Ro- 
meikos $200, B. Trukanavičius 
$200, E. O. Spudai $150; $100: H. S. 
Butkevičiai, A. Aleknevičienė, 
J. Hirsch, VI. Bakūnas, St. Girčie- 
nė, S. V. Liuima, N. Preibienė, 
H. Stepaitis, T. A. Žiliai; $80: H. 
Drabato, E. Jaškuvienė; $75: A. 
Laurinaitis, D. R. Slykuis, E.G.C.; 
P. A. Vilimai $70; $50: A. Bliū- 
džius, M. Bulvičienė, K. D. Batū
ros, S. J. Girdzijauskai, T. Traky- 
mienė, J. E. Benečiai; $40: I. A. Pa- 
karnos.

— Mišios sausio 5, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už a.a. Domeikų šei
mos mirusius, 9.30 v.r. — už a.a. 
Genovaitę Šedienę, 10.15 v.r. — už 
a.a. Mariją Enzinienę, 11.30 v.r.
— už parapiją, 7 v.v. — už a.a. Si
moną ir Petrą Girdauskus, 4 v.p.p.
— vaikų Mišios.

Kalėdiniame Sam Roth fir
mos sveikinime “TŽ” 51-52 nr. 
išspausdintas netikslus adre
sas; turi būti 119 Spadina Avė. 
Toronte.

“The Globe a. Mail” 1985. XII. 
20 išspausdino prof. R. Vaš- 
toko laišką “Hunting Nazis”. 
Jame autorius primena S. Litt- 
mano klaidas, padarytas ry
šium su J. Mengeles ir kitų ka
ro nusikaltėlių pajieškomis. 
Esą pradžioje jis rašė, kad 
Kanadoje yra 3000 nusikaltė
lių, vėliau — 500, o Deschenes 
komisija kalbanti tiktai apie 
8. Tokios Littmano informaci
jos Kanados vyriausybei ir 
spaudai padariusios daug ža
los etninėm bendruomenėm.

Vyrų choras “Aras” 1985. XI. 
24 koncertavo Bostone iškil
mėje, skirtoje Lietuvos kariuo
menės šventei. Buvęs solistas 
St. Santvaras “Dirvoje” 1985 m. 
49 nr. išspausdino platų apra
šymą, kuriame labai gerai įver
tino choro dainavimą. “Apla
mai, arų dainavime aiškiai gir
dima balsų darna, pusiausvyra 
ir balsinė apdaila, subtilūs 
piano ir pianissimo. Kūrinių 
interpretacija nesimuša į efek
tų darymą, daugiau dainuoja
ma ir muzikuojama, stengian
tis atverti dainos mintį ir gro
žį”.

Sovietų pavergtų tautų komi
tetas 1985 m. gruodžio 16 d. Lat
vių kultūros centre surengė 
pagerbtuves naujajam Kana
dos daugiakultūrių reikalų 
ministeriui O. Jelinekui (če
kų kilmės). Dalyvavo arti 400 
įvairių tautybių asmenų, jų 
tarpe 10 lietuvių su KLB kraš
to valdybos pirmininku adv. 
A. Pacevičiumi priešakyje. 
Pagrindinę kalbą pasakė mi- 
nisteris, iškeldamas daugia- 
kultūrį visos Kanados veidą. 
Paminėjo ir Deschenes komisi
ją, kurios įsteigimas ir su ja 
susijusi propaganda spaudoje 
nėra maloni Rytų Europos 
ateiviams. Ji esanti nemalo
ni ir jam pačiam, bet minėto
ji komisija, užbaigusi savo 
darbą, pašalins visus priekaiš
tus etninėm grupėm, kad jie 
daugiau nesikartotų. Meninę 
programą išpildė čekų teatro 
grupė, atlikusi įvairių opere
čių ištraukas. Programai vado
vavo estas Leivat. Dalyvavo 
visa eilė žymių kanadiečių.

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

“Tėviškės žiburiai” Kalė
dų švenčių ir Naujų metų pro
ga gavo daug sveikinimų iš sa
vo skaitytųjų, linkėjusių laik
raščiui geriausios sėkmės. Ne
galėdami atsakyti kiekvienam 
sveikintojui paskirai, labai 
dėkojame visiems už malonų 
dėmesį, linkėjimus, drąsinan
čius ateities darbui, ir iš sa
vo pusės linkime visiems stip
rinti skaitytojų gretas bei tuo 
būdu patį laikraštį.

Skulptorė Irena Raškevičie- 
nė-Čerškutė. baigusi Vil
niaus dailės institutą, dėsčiu
si piešimą ir skulptūrą Kauno 
6-je vidur, mokykloje ir Kau
no St. Žuko dailės technikume, 
prieš keletą metų apsigyveno 
Kanadoje. Gyvendama Kitche- 
neryje, šalia pagrindinio dar
bo, vakarais dėstė skulptūrą 
miesto Breithaupt Centre ir 
Waterloo Potter’s Workshop. 
Šiuo metu ji gyvena Toronte 
ir dėsto skulptūrą “Etobicoke 
School of the Arts”. Švietimo 
vadyba šioje mokykloje organi
zuoja skulptūros klasę suaugu
siems nuo 1986 m. sausio 15 d. 
Pamokos bus — trečiadienio 
vakarais 7-9.30 v. Kaina — 
$25. Norintieji pabandyti ar 
patobulinti savo sugebėjimus 
prašomi registruotis “Etobi
coke School of the Arts” (675 
Royal York Rd. S.) sausio 6-9 
d.d. Tel. 251-6583. Daugiau in
formacijos galite gauti skam
bindami Irenai tel. 255-1697.

“Tėvynės prisiminimai” — 
lietuvių radijo programa To
ronte minės 35 metų savo gyva
vimo sukaktį 1986 m. sausio 
18 d., 7 v.v.. Prisikėlimo para
pijos salėje. Pirmoji lietuvių 
radijo programa buvo įsteigta 
Jono-Roberto Simanavičiaus 
1951 m. sausio mėn. St. Catha
rines mieste. Jam mirus, šią 
radijo programą jau treti me
tai tęsia jo duktė Violeta Lau
rinavičienė per CHIN-FM radi
jo stotį kiekvieną sekmadienį 
1.30 v.p.p. Visi kviečiami da
lyvauti 35 metų sukakties mi
nėjime ir savo atsilankymu pa
remti lietuvišką radijo pro
gramą.

{steigtas Toronto miesto me
dalis pasižymėjusiem jaunuo- 
liam-ėm savo ryžtu bei drąsa. 
Jis pavadintas “Steven Fonyo 
Medal of Courage”. Medalis 
bus įteikiamas kasmet kovo 
mėnesį pilietinių pagerbtu- 
vių dieną. Sąlygos: kandida- 
tas-tė turi būti 15-24 metų am
žiaus, metropolinio Toronto 
gyventojas, invalidas, pavyz
dys kitiem jaunuoliam, turįs 
S. Fonyo ryžto. Pasiūlymai pri
imami iki 1986 m. sausio 22 d., 
4 v.p.p. City Clerk, 2nd Floor, 
East Tower, City Hall, Toron
to. Siūlymo rašte pažymėti siū
lomo kandidato vardą bei pa
vardę, gimimo datą, adresą 
bei telefoną, pasižymėjimo 
pobūdį ir siūlytojo adresą bei 
telefoną.

Šv. Kazimiero sukakties re
liginis kongresas, įvykęs To
ronte 1984 m., buvo filmuoja
mas į garsinę vaizdajuostę, 
kuri užima apie 6 valandas. 
Su specialistų pagalba pada
rytos dvi garsinės vaizdajuos
tės — kongreso renginių ir ope
ros “Dux Magnus”. Pirmoji ap
ima svarbesniuosius kongreso 
renginius ir trunka 1,5 valan
dos, o antroji apima visą ope
rą ir trunka 3 valandas. Paga
mintos kopijos VHS sistemos. 
Vienos garsinės vaizdajuostės 
kaina — $50. Jas galima užsi
sakyti per “TŽ” administraciją.

Kun. P. Ažubalio stipendijų 
fondo valdyba posėdžiavo 1985 
m. gruodžio 18 d. dr. A. ir S. 
Kazlauskų namuose Oakvillėje 
ir aptarė einamuosius reika
lus. Pagrindinis klausimas 
buvo stipendijų paskyrimas. 
1985 m. gautas rekordinis pra
šymų skaičius — net 9. Peržiū
rėjus visus prašymus, vienbal
siai nutarta paskirti stipen
dijas po $500: Aldonai Sendži- 
kaitei (studijuoja istoriją ir 
politinius mokslus), Linui 
Daukšai (studijuoja techno
loginius mokslus, bet gyvai 
reiškiasi lietuviškoje veiklo
je), Liutaurui Kazakevičiui 
(studijuoja lituanistikai ar
timus mokslus Liuveno un-te 
Belgijoje), Gustavui Mažeikiui 
Urugvajuje. Pastarajam pa
šalpą sudėjo valdybos nariai, 
paaukodami po $100. Kun. P. 
Ažubalio stipendijų fondo ka
pitalas vis dar nepasiekia 
$20,000. Padidėjus kapitalui, 
padidėtų ir stipendijos. Lau
kiama naujų įnašų. Juos pri
ima fondo pirm. dr. A. Kazlaus
kienė arba ižd. V. Dauginis 
(1613 Bloor St. W., Toronto, 
Ont. M6P 1A6).

Medžiotojų ir 
žūklautojų klubo

TRADICINIS METINIS
BAILIUS-
Pakvietimai: J. Šimkus 231-9425, 
W. Drešeris 233-3334. P. Šturmas 
274-3529. LN sekmadienio popie
tėse. pas narius ir prie (ėjimo.

Rengėjai

1986 m.
sausio 18, h
šeštadienį,
6 v. v.,
Toronto
Lietuvių
namuose. >

ŠVENTO MYKOLO
KOLEGIJOS MOKYKLA 
Šv. Mykolo kolegijos mokykla (gimnazija) yra nepriklausoma 
dieninė mokykla berniukams: 9-13 skyriaus. Prašymai priima
mi jau dabar į devintą skyrių, pradėsiantį veikti 1986 metų 
rugsėjo mėnesį.
Suinteresuoti tėvai ir jų sūnus yra kviečiami dalyvauti informa
ciniame susirinkime (“Open house”) 1986 m. sausio 15, tre
čiadienį, 7.30 v.v., mokyklos auditorijoje.
Dėl tolimesnių informacijų apie įstojamuosius egzaminus, 
mokslapinigius ir prašymų tvarką prašome skambinti telefonu 
arba rašyti priėmimo įstaigai:

(steigta 1852

St. Michael's College School 
1515 Bathurst Street 
Toronto, Ontario M5P 3H4 
(416)653-3180

"Mokyk mane gero elgesio, drausmės ir žinijos". (Psalmė 118)

Bendros Kūčios Toronte 
buvo surengtos trijose salėse
— Anapilio, Prisikėlimo ir Lie
tuvių namų. Pirmieji bendras 
Kūčias surengė skautai Prisi
kėlimo salėje gruodžio 15 d. 
su iškilia religine programa. 
Dalyvavo apie 300 asmenų. 
Gruodžio 24 d. bendros Kūčios 
įvyko Anapilio ir Lietuvių na
mų salėse. Dalyvių buvo gausu 
abiejose vietose. Meninę pro
gramą atliko sol. V. Verikai
tis, smuikininkė R. Bankienė 
ir akompaniatorius J. Govė- 
das. Programa buvo graži, tik 
nesuderinta su religine vaka
ro nuotaika. Ją atitaisė visų 
giedamos kalėdinės giesmės, 
vadovaujant sol. V. Verikai- 
čiui. Anapilio Kūčiose daly
vavo ir gen. Lietuvos konsu
las dr. J. Žmuidzinas su Ponia. 
Jas rengė K h K moterų dr-jos 
Lietuvos kahkinių par. sky
rius, Lietuvių namuose — jų 
vadovybė. Dar verta pažymėti, 
kad kalėdinių dovanų da
lintojais buvo — Prisikėlimo 
salėje šv. Nikalojus, kitur
— Kalėdų senelis. Laikantis 
krikščioniško papročio, rei
kėtų atsisakyti mitologinio 
senelio ir pavesti tas parei
gas šv. Nikalojui.

Palūkanos už kiekvieną die
ną. “Paramos” bankelio val
dyba nutarė nuo 1986 m. pra
džios įvesti naują taupymo 
sąskaitą, pagal kurią palūka
nos mokamos už kiekvienos 
dienos balansą ir įrašomos 
į taupytojo sąskaitą kiekvie
no mėnesio paskutinę dieną 
(ne kas 6 mėnesiai kaip kito
se sąskaitose). Apskaičiavi
mus atliks modernūs skaitytu
vai (kompiuteriai). Tai paran
ku ypač tiems, kurie indėlius 
(pvz. algas arba verslo paja
mas) turi įnešti mėnesio laiko
tarpyje. Už balansus virš $1000 
ši sąskaita mokės 6% palūka
nų, o žemiau $1000 — 4%. V.A.

Antrą Kalėdų dieną 1985. XII. 
26 devintasis televizijos kana
las 12.15 v.r. rodė okupuotos 
Lietuvos vaizdus su paaiškini
mais apie dabartinę tikinčių
jų būklę, citavo kun. K. Puge- 
vičiaus pareiškimą. Tai truko 
apie 5 minutes. Pirmąją Kalė
dų dieną antrasis televizijos 
kanalas iš Buffalo 6.45 v.v. per
davė informaciją apie dabarti
nę tikinčiųjų būklę sovietų 
okupuotoje Lietuvoje. Ten da
bar Kalėdos nešvenčiamos. 
Vilniaus katedra paversta me
no galerija, Šv. Kazimiero 
šventovė — ateizmo muzieju
mi. Būna religinių koncertų, 
kuriuos lanko ypač jaunimas. 
Informacijos gautos iš Lietu
vių informacijos centro Niu
jorke.

Juozas Žaliaduonis-Žalys, 
pagerbdamas a.a. Joną Samu- 
levičių, paaukojo “Tėviškės 
žiburiams” $30.
^/Tautinių šokių sambūriai 
— “Atžalynas” ir “Gintaras” 
jau ruošiasi vasaros išvykoms 
į Kanados vakarus ir pasauli
nę parodą Vankuveryje. “Atža
lynas” jau įsipareigojo atlik
ti pusvalandžio programas 
Vankuveryje tautų paviljone 
(Plaza of Nations) 1986 m. lie
pos 5, 6 ir 9 d. “Gintaras” pla
nuoja ten važiuoti 1986 m. rug
pjūčio mėnesį. Pastarojo kelio
ne rūpinasi KLB krašto valdy
bos kultūros komisija. Abiem 
grupėm didžiausią problemą 
sudaro lėšos, nes nei kelionės, 
nei pragyvenimo išlaidų “Ex
po 86” rengėjai nepadengia.

“The Toronto Sun” 1985. XII. 
23 paskelbė žinią iš Prancū
zijos apie ukrainietį Georg 
T., pabėgusį iš sovietų laivo 
“Ivan Pokrovski”. Esą jis apsi
metė darbininku Lietuvos uos
te Klaipėdoje ir, draugo pade
damas, pateko į sovietų laivą, 
kur pasislėpė mašinų skyriuje 
ir išbuvo be maisto 10 dienų.

^TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
THE LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 8-10 psl., naujiem skaitytojam

tik $15.00 metams (JAV-se amerikietiškais)

reguliari metinė prenumerata —$20.00,
rėmėjo — $25.00 (JAV-se amerikietiškais)

Prašau siuntinėti “Tėviškės žiburius” ištisus metus šiam 
naujam skaitytojui:

Vardas, pavardė............................................................................

Adresas ..........................................................................................

Siunčiu prenumeratą............... dol., auką................dol.

Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai” 
2185 Stavebank Rd., Mississauga , 

Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti “Tėviškės žiburiai” siunčiami 
nemokamai keletą savaičių. Prašome pranešti tokių asme
nų adresus. ADMINISTRACIJA

MONTREAI?®
Kristina Gudaitė, Jurgio ir Aldo

nos Jakšytės Gudų duktė, gavo 
daktarės laipsnį iš psichiatrijos.

Kredito unija “Litas" per pasku
tinius metus paaugo 3,5 mil. dol. 
Federacijoje, kuriai priklauso 
168 kredito unijos, “Litas" kapi
talo atžvilgiu užima dvyliktą vie
tą. Kiekvienas "Lito" narys vidu
tiniškai turi po $7500 indėlių ir 
tuo užima pirmą vietą federaci
joje.

Šv. Onos draugija gruodžio 15 d. 
po pamaldų seselių patalpose su
ruošė prieškalėdines vaišes.

Kun. J. Staškevičius, Lietuvos 
kankinių parapijos klebonas To- 
ronte-Mississaugoje, lankėsi Mont- 
realyje ir gruodžio 15 d., 11 v.r., 
AV šventovėje atlaikė Mišias bei 
pasakė pamokslą.

Sol. Gina Čapkauskienė sausio 
19 d., 3 v.p.p.. Marijos aukštesnios 
mokyklos salėje Čikagoje dalyvaus 
Lietuvių operai paremti koncerte, 
kurį rengia minimos operos solis
tai ir chorai. Sol. Gina solo ir su 
choru dainuos operų ištraukas iš 
"Lucia de Lamermoor”, “Rigolet- 
to” ir "Hofmano pasakų".

"The Gazette” gruodžio 19 d. lai
doje aprašė V. Tvarono, 59 m. am
žiaus, kovą su Mirabelio orauos- 
čiu, kuriame pastarasis dirbo il
gesnį laiką. Prieš trejus metus 
jis buvo atleistas iš darbo, nors 
du tą patį darbą dirbantys, vė
liau priimti, pasiliko dirbti. Tva- 
ronas pasiskundė Kanados žmo
gaus teisių komisijai, motyvuo
damas diskriminaciją dėl amžiaus 
ir tautinės kilmės. Šiuo metu ta 
kova pasibaigė — orauostis Tva- 
ronui turi sumokėti $19.000 kom
pensacijos.

AV klebonija iki šiol priklausė 
lietuviams jėzuitams. Nuo Naujų 
metų kleboniją perima AV para
pija. Perdavimo aktą pasirašė 
lietuvių jėzuitų provincijolas kun. 
A. Saulaitis, SJ., tam reikalui at
vykęs iš Čikagos. B. S.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Me
tinis parapijiečių susirinkimas 
įvyks sausio 12 d., po 11 v. Mišių. 
—- Tradicinė lituanistinės mokyk
los eglutė buvo surengta parapi
jos salėje gruodžio 15 d. Progra
mą pradėjo neseniai mokyklos ve
dėjos pareigas perėmusi Jonė 
Adamonytė. Vaidinimas “Varvek- 
liukas" buvo atliktas dalyvaujant 
visiems mokiniams. Pasirodė žie
ma su snaigėmis, varvekliais, vė
jais, saule, kita planeta, gėlėmis, 
manekenais, pingvinais. Svarbes
nius vaidmenis atliko: Lina Celto- 
riūtė, Aleksandras Šablauskas, 
Romas Otto, Vilė Išganaitytė, And
rius Valka, Ona Beniūtė. Jų vaid
menys buvo ilgi, neblogai išmok
ti, nors vietomis reikėjo sufle- 
riaus pagalbos. Vaidinimą paruo
šė visos mokytojos, dekoracijas 
piešė L. Staškevičius. Pabaigo
je visa mokykla sugiedojo tris Ka
lėdų giesmes, vadovaujant Mary
tei Adamonytei. Atsilankė Kalė
dų senelis su dovanėlėmis. Eglu
tėje dalyvavo daug jaunų šeimų, 
močiučių, tėvukų ir svečių. Vi
si buvo pavaišinti kava ir pyra
gaičiais bei kitais užkandžiais. 
Tai buvo vaikų pasirodymo ir jaunų 
šeimų susitikimo šventė. Sk.

"Tėviškės žiburių” 1985 m. 49 nr. 
Montrealio kronikoje, Kariuome
nės šventės aprašyme sakoma: 
"Buvo prisegta gėlė vieninteliam 
čia esančiam kūrėjui-savanoriui 
K. Sitkauskui". Mano žiniomis, 
Montrealyje yra 4 Lietuvos ne
priklausomybės kovų kūrėjai-sava- 
noriai: Č. Januškevičius, J Viliu- 
šis, D. Jurkus ir K. Sitkauskas. D. J.

Mirus a. a. Vytautui Gustainiui, 
artimieji draugai ir pažįstami pa
aukojo Kanados lietuvių fondui: 
$25 — A. Kličius, B. Niedvaras, L. 
Staškevičius, "Gintaro" ansamblis; 
$20 — V. Kačergius, V. Piečaitis, A. 
Staškevičius: $10— P. Drešeris, J. 
Piečaitis, B. Staškevičius. KLF dė
koja aukojusiems.

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 f IflAt* MONTREALIO lietuvių 
llllAw KREDITO UNIJA
1475 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ:
Certifikatus: min. $1,000.00

1 metų ....................... 8.50%
Terminuotus indėlius:

1 metų ....................... 8.25%
180 - 364 d................. . 8 %
120-179 d................. 7.75%

60-119d.................7.50%
30- 59 d.................7.25%

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

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

VISI P ATARN AVIM.

1475 De Seve
Pirm. antr. tree. 
Ketvirtadieniais 
penktadieniais .

DUODA 
PASKOLAS:

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

Al NEMOKAMI

KASOS VALANDOS
3907A Rosemont

. 9.00-3.00
12.00-8.00
10.00-6.00

4.00-8.00
2.00-6.00

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

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

NAŠLĖ NORI SUSIPAŽINTI su 
aktyviu, savarankišku, patriotu 
pensininku, mėgstančiu kultūri
nius renginius be alkoholio. Rašy
ti "TŽ” adresu, pažymint ant voko 
“Namėdai”.

"NIDOS" KASDIEN nuplėšiamų 
kalendorių dar galima gauti Ana
pilio knygyne arba paštu: 29 Sun 
Row Dr.. Weston. Ont. M9P 3H5. 
(Persiuntimas 1 dol.) Kaina $9.50.

JIEŠKAU PIRKTI namo High Park, 
Bloor St. W. ir Kingsway rajonuo
se. Prašome skambinti tel. 232-2000, 
ext. 2627 Toronte ir klausti Ed. 
Stavin.

SUNNY HILLS, gražiausioje Flori
dos vietovėje, skubiai parduoda
mas namas (vila). Prie pat ežero. 
3-jų miegamųjų, didelis “Florida 
room" aptvertas kiemas, pivatus pa
plūdimys, centrinis šildymas ir vė
sinimas, dvi prausyklos E.T.C. Ne
paprastai gera proga investuoti 
$69,500! Teirautis: Algis Nakas, 
472 Linwood Dr., Sunny Hills, FL 
32428, USA.

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.


