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Tarp dviejų polių
Žvalgydamiesi dabarties pasaulyje, kuris tobulė

jančios komunikacijos dėka darosi vis “mažesnis”, ryš
kiai matome ir savąją Lietuvą, patekusią į gana stiprios 
izoliacijos sritį. Gyventojai kraštą, esančią laisvės zo
noje, netrukdomai santykiauja, palaiko nuolatinius ry
šius — asmeninius, kultūrinius, prekybinius ir kitokius, 
tuo būdu prisidėdami prie žmonijos pažangos ir vieni 
kitus papildydami pasiektomis vertybėmis. Mums, lie
tuviams, toji teisė yra atimta, mūsą tėvynė Lietuva yra 
izoliuota, gerokai atskirta nuo visuotinės komunikaci
jos ir gausios išeivijos. Tauta, gyvendama tokioje būk
lėje jau 40 metą, jieško galimą kelią tokiai komunika
cijai. Per tuos izoliacijos dešimtmečius buvo įvairių ban
dymą, bet iki šiol nerasta tokią priimtiną kelią, išskyrus 
labai ribotus asmeninius ryšius. Jieškojimas vyksta ir 
toliau. Bandoma asmeninius ryšius praplėsti į kultūrinę, 
sportinę, organizacinę plotmę. Grupinės profesionalą ke
lionės okupuoton Lietuvon jau buvo rengiamos kai ku
rių asmenų iniciatyva. Vienas kitas dailininkas gabena 
savo kūrinius į Vilnių ir ten palieka bei dalyvauja paro
dose. Atsiranda ir dainininkų, besiveržiančių į Vilniaus 
sceną. Iš ten bandoma pasikviesti kultūrininkus į orga
nizacinius suvažiavimus.

KAD TOKIE bandymai vyksta, nėra ko stebėtis, nes 
iš abiejų pusių norima pralaužti okupacinę tau- 

- tos izoliaciją. Bet tie bandymai vyksta tarp dvie
jų kraštutinumą. Vieni yra pasinešę laužti izoliaciją, 

nepaisant jokią apribojimų, t.y. prisitaikyti prie okupa
cinių reikalavimų, nusilenkti kompartijai, laikyti Lie
tuvą išlaisvintu kraštu. Esą to reikalauja tautos gerovė, 
jos ateitis — tautą reikia gelbėti iš dusinančios izoliaci
jos. Kiti galvoja ir veikia priešingai: toks santykiavimas 
su okupuota Lietuva yra negarbingas, nusilenkiantis tau
tos pavergimui, pataikaujantis pavergėjui ir tylus atsi
sakymas nuo tautos laisvinimo pastangų. Vergija esanti 
didžioji tautos grėsmė, ir todėl visomis jėgomis reikia 
rūpintis tautos išlaisvinimu, kuris galimas tiktai su ne
priklausomos valstybės atstatymu. Tarp tų dviejų polių 
plakamės jau daug metų. Viename jų rikiuojasi ryšinin
kai, kitame — laisvintojai. Tarp ją vyksta, nuolatiniai gin
čai. Ir viena, ir kita pusė atkakliai gina savo pozicijas, 
nerasdamos bendro kelio. Ir vieni, ir kiti nestokoja argu
mentų, kurie nėra tokie, kad galėtų nulemti. Nekelia tuo 
klausimu stipresnio balso ir veiksniai. Atrodo, ir jie pa
lieka problemą spręsti pačiai visuomenei, kuri iki šiol 
negali rasti visiem priimtino sprendimo.

VIS DĖLTO per keturis dešimtmečius kai kurie da
lykai paaiškėjo. Jau matyti, kad ilgalaikė tautos 
izoliacija yra žalinga, ją reikia pralaužti. Antra, 
taip pat išryškėjo, kad ilgalaikė vergija tautai nemažiau 

pavojinga ir kad nesirūpinimas jos laisvinimu būtų nu
sikaltimas. Abu tuos polius reikia artinti bei derinti. Iki 
tam tikro laipsnio tai yra įmanoma. Pirmojo poliaus ša
lininkai neturėtų užmiršti, kad Lietuva yra svetimųjų 
okupuotas kraštas. Ir jeigu jie elgiasi tarytum jis būtų 
laisvas, lenkiasi ir smilko okupantams bei jų statytiniams, 
— tampa nebe ryšininkais, bet kolaborantais, talkinan
čiais ne savajai tautai, o jos pavergėjams. Jie stiprina 
ne savo tautos ryžtą laisvam gyvenimui, o dabartinių pa
vergėjų pozicijas, siekiančias padaryti vergiją priimtiną 
išeivijai ir visai lietuvių tautai. Antrojo poliaus šalinin
kai neturėtų užmiršti, kad ryšių palaikymas su pavergta 
tauta yra būtinas, kad kultūrinėje plotmėje yra gijos, ku
rios įgalina pavergtuosius ir laisvuosius bendrauti, ne
darant žalos laisvinimo pastangom. O pastebėti ribą, už 
kurios prasideda žala laisvinimo pastangom, nėra leng
va, nes anos pusės (ok. Lietuvos) žmonės yra verčiami 
elgtis taip, kad ir kultūriniai užmojai tarnautų vergijos 
įtvirtinimui. Abiejų minėtų polių žmonėm turėtų rūpėti: 
ir tautos lankymas kalėjime, ir jos išlaisvinimas bei at
statymas nepriklausomos Lietuvos valstybės.

Pasaulio įvykiai
AMERIKOJE PIRMĄ KARTĄ TAUTINE ŠVENTE PRISIMINTAS 
negrų pastoriaus M. L. Kingo gimtadienis. 1955 m. jis pradėjo 
taikią kovą už negrų teises, kai Montgomeryje, Alabamoje, bu
vo suimta negrė Rosa Parks, atsisakiusi savo vietą viešo susi
siekimo autobuse užleisti baltajam keleiviui. Negrams tada bū
davo rezervuojamos tik užpakalinės vietos autobuse. M. L. Kingo 
pradėtas susisiekimo linijos boikotas privertė aukščiausiąjį 
JAV teismą pakeisti rasiniu pobūdžiu diskriminacinį Alaba- 
mos įstatymą. Tai buvo pirmas žingsnis, atnešęs lygių teisių pri
pažinimą negrų mažumai. Pamažu pietinėse valstijose dingo 
negrų atskyrimas ne tik autobusuose, bet ir valgyklose, restora
nuose, viešose prausyklose. M. K. Kingo iškovotas teisių pripa

KANADOS ĮVYKIAI

Balsuos tik Kanados piliečiai
Ontario provincijoje pakei

čiamas valdžios rinkimų įsta
tymas. Balsuoti, kaip ir anks
čiau, bus leidžiama Kanados 
piliečiams, sulaukusiems 18 
metų amžiaus, provincijoje iš
gyvenusiems šešis mėnesius. 
Skirtumas tik tas, kad anks
čiau būdavo leidžiama balsuo
ti ir Kanados pilietybės netu
rintiems britų valdiniams (Bri
tish subjects). Ši kolonijinius 
laikus primenanti privilegija 
nutraukiama š. m. liepos 1 d. 
Tikimasi, kad įstatymo pakei
timas britų valdinius paska
tins įsigyti Kanados piliety
bę. Anksčiau jie neskubėdavo, 
turėdami lygias balsavimo tei
ses su Kanados piliečiais.

Kanados parlamente neti
kėtai buvo iškelta Kanados 
pensija, kurią gauna už žmo
nos nužudymą kalėti iki gyvos 
galvos nuteistas jos vyras. Ta 
pensija buvo skirta nužudytai 
žmonai, o jam ji teko, kaip jos 

vyrui, po pensijos įmokas pa
dengusios žmonos mirties. 
Taip kalėjime uždarytam žmo
nos žudikui kas mėnesį buvo 
mokama $282, kurių $87 buvo 
skirti jų dukteriai. Dabar ta 
pensija žmonos žudikui nu
traukta, o dukteriai padidin
ta iki $91.15. Panaši istorija 
įvyko ir su Ontario valdžios 
drauda sveikatą praradusiems 
darbininkams. Vienas jų, už 
žmogžudystę nuteistas kalė
ti 15 metų, gaudavo mėnesinę 
sveikatos draudą pragyveni
mui, kuriuo kalėjime nerei
kia rūpintis. Per 15 metų tas 
žudikas būtų surinkęs nemažą 
$45.000 sumą. Spaudoje jau nė 
pirmą kartą keliamas nelogiš
kas kai kurių valdžios biuro
kratų įstatymų laikymasis. Iš 
tikrųjų tenka stebėtis, kai da
lį žmonos pensijos gauna ją nu
žudęs vyras, o sveikatos drau
dą ateičiai renka kalėjime nie
ko nedirbantis žmogžudys.

(Nukelta į 8 psl.)

Torontiškio “Gintaro” ansamblio šokėjai, atšventę savo trisdešimtmetį, rengiasi išvykom Nuotr. O. Burzdžiaus

Vienybė su persekiojamaisiais
Vokiečių vienuolės įsteigti “Nijolės” būreliai rūpinasi sovietų persekiojamais lietuviais

“Pagimdys vargai galiūnus”, 
sako poetas. Savo akimis mato
me, kaip Lietuvos krikščionių 
vargai gimdo ftaujus dvasios 
galiūnus ir netgi padeda ugdy
ti krikščionių solidarumą toli 
už Lietuvos ribų. Augančio so
lidarumo pavyzdys — bavarės 
vienuolės seselės Michaelės 
būrelių veikla. Ji prasidėjo 
prieš dešimtmetį. Akstiną da
vė asmeninė Nijolės Sadūnai- 
tės auka.

Nedidelio Bavarijos miesto 
Donauwoertho gimnazijos mo
kytoja seselė Michaelė sudarė 
moksleivių būrelį, kuris pasi
vadino Nijolės vardu ir ryžosi 
malda bei darbais remti perse
kiojamus Lietuvos krikščionis. 
Šiandien tokie krikščioniško 
solidarumo būreliai veikia ne 
tik Donauwoerthe, bet ir Bad 
Mergentheime, Kuchene, Luet- 
zelburge, Krauchenwiese, Ohl- 
stadte, Ortenburge. Jungiasi 
į ją ne tik katalikai, bet ir 
evangelikai.

Prieš Kalėdas pasirodė 18- 
sis seselės aplinkraštis “Mū
sų mielos Nijolės ir visų pri
spaustųjų krikščionių bičiu
liams”. Iš tikrųjų tai jau ne 
vien aplinkraštis, bet didelio 
formato laikraštėlis, kuriame 
daug žinių apie Lietuvos kata
likus ir pluoštas nuotraukų. 
Pirmame puslapyje skelbia
mos naujos žinios apie Nijo
lės brolio Jono Sadūno ir šei
mos varginimus. Straipsnis 
iliustruojamas Sadūno ir žmo
nos nuotrauka iš privataus 
rinkinio.

Seselė Michaelė savo aplink
raštyje prašė Kalėdų švenčių 
proga prisiminti septynias 
Mordovijos lagerio moteris, 
kurios gynė administracijos 
skriaudžiamą rusę poetę Iriną 
Ratušinskają. Tarp pasirašiu
siųjų, pastebi seselė Michaelė, 
mums gerai pažįstama pavar

dė —- Jadvyga Bieliauskienė. 
Tai duos stiprų impulsą mūsų 
“Jadvygos” grupei Bad Mer
gentheime. Bieliauskienė ne 
tik savo tautybe, bet ir nusi
statymu yra kaip Nijolė — pa
žymi aplinkraščio autorė.

“Lietuva jau žino, ką reiš
kia netekti tikėjimo” — cituo
jami Bieliauskienės žodžiai 
straipsnyje, kurį apie ją pa
rengė Krikščioniškojo solida
rumo internacionalas. Prie 
straipsnio J. Bieliauskienės 
nuotrauka, parūpinta Tarptau
tinio Sadūnaitės komiteto.

Seselė Michaelė primena 
Permės lageriuose kalinamus 
lietuvius kunigus. Ji rašo: 
“Mūsų žiniomis, kunigas Tam- 
kevičius pilnas pasitikėjimo, 
tačiau kunigas Svarinskas ne
besitiki daugiau pamatyti tėvy
nės. Trys puslapiai skiriami 
kunigo Jono-Kastyčio Matu
lionio bylai. Spausdinamas 
“Kronikos” 67-jo numerio pra
nešimas, ištisai išverstas į vo
kiečių kalbą. Pranešama, kad 
po dviejų mėnesių kelionės 
etapu kunigas Matulionis iš
gabentas iš Vilniaus į Mongo
lijos pasienį. Prie straipsnio 
pridedama jo nuotrauka, dary
ta Kybartų šventovėje prie 
klausyklos, kurią puošia ku
nigo Tamkevičiaus atvaizdas.

Aplinkraštyje perspausdina
mi straipsniai iš vokiečių 
spaudos apie Krokialaukio ku
nigo Vaclovo Stakėno užpuo
limą ir žurnalistės Diethild 
Treffert apžvalga, kurioje tei
giama, kad Lietuvos K. Bendri
ja pergyvenanti šiuo metu pa
tį didžiausią spaudimą nuo 
1940 metų.

Seselė Michaelė savo ruožtu 
pastebi, kad krikščionių padė
tis nelengvėja. Ji susirūpinusi 
Tikinčiųjų teisėm ginti katali
kų komiteto steigėjo kunigo Jo
no Kaunecko ir ypač kunigo 

Antano Šeškevičiaus vargini
mais, kuriuos jie patiria, nuo
lat įtarinėjami saugumo dėl sa
vo kunigiško veiklumo. Seselė 
rašo: Tėvas Šeškevičius — tas 
kunigas, kuris 1970 metais bu
vo metus kalinamas už katekiz
mo mokymą. Tada Nijolė pir
mą kartą patraukė į save dėme
sį, mėgindama surasti kunigui 
gynėją teisme. Šiuo metu Tė
vas Šeškevičius turi sunkumų 
su valdžia. Jis negauna leidi
mo paaukštinti savo medinę 
šventovę. Bet ne dėl to man 
neramu, — pastebi seselė Mi
chaelė. — Daugiau nerimo keb
lia Religijų reikalų tarybos 
įgaliotinio Anilionio pastaba, 
kad kunigas Šeškevičius esąs 
neakivaizdinės kunigų semina
rijos vadovas. Šis kunigas — 
įžymi asmenybė, padėkime 
jam šiuo sunkiu metu, — ragi
na seselė Michaelė. Mieli bi
čiuliai, — tęsia ji, — nėra ga
lo, turiu paprasčiausiai rašy
mą nutraukti. Bet vis tiek dar 
noriu jums pranešti apie Vik
torą Petkų, kurio bausmė truks 
iki 1993-čių metų. Jo veidas, 
kurį buvo sugadinęs vėžio pū
linys, pagijo. Jam tai atrodo 
stebuklas, įvykęs Aušros Var
tų Dievo Motinos užtarimu. Te
gu Ji Petkų globoja ateity!

Seselė Michaelė savo aplink
raštį baigia, linkėdama Kalė
dų džiaugsmo ir vienybės su 
persekiojamais krikščionimis 
ateinančiais metais. Aušros 
Vartų Marijos paveikslėlis, 
kunigų Jono Kaunecko ir Anta
no Šeškevičiaus, kalihių Ju
liaus Sasnausko ir Viktoro 
Petkaus atvaizdai padeda skai
tytojams labiau įsijausti į šio 
aplinkraščio dvasią ir rūpes
čius.

Šitaip su žiniomis apie Lie
tuvos katalikų vargus pamažu 
auga visuotinės K. Bendrijos 
solidarumo sąmonė. Lmb. 

žinimas negrams buvo įver
tintas jam 1964 m. paskirta No
belio taikos premija. Jis buvo 
nužudytas 1968 m. balandžio 4 
d. Memfyje. M. L. Kingo veiklą 
nutraukė baltieji rasistai, bet 
jo idėjų niekas neįstengė su
stabdyti. JAV kongresas 1983 
m. spalio 22 d. patvirtino de
šimtąja valstybine švente ame
rikiečiams žuvusio M. L. Kingo 
gimtadienį. Gimtadienių šven
tes lig šiol turėjo tik du JAV 
prezidentai — G. Washingtonas 
ir A. Lincolnas. Metinių M. L. 
Kingo švenčių serija pradėta 
š. m. sausio 20 d. Atlantoje bu
vo suorganizuota tarptautinė 
konferencija, pasmerkusi bal
tųjų rasizmą P. Afrikoje. Joje 
dalyvavusiam vysk. D. Tutui, 
taip pat laimėjusiam Nobelio 
taikos premiją, buvo įteikta 
ką tik įsteigta M. L. Kingo tai
kos premija.

Tuneliai po vandeniu
Prancūzijos prez. F. Mitter- 

randas ir Britanijos premjerė 
M. Thatcher pranešė 1993 m. 
įvyksiantį abiejų šalių sujungi
mą povandeniniais tuneliais. 
Pirmiausia bus iškasti du 50 
km ilgio tuneliai traukiniams 
40 metrų gylyje. Jais tarp Pran
cūzijos ir Britanijos galės va
žinėti normalūs traukiniai. 
Keleivių automobiliai bus per
vežami specialiu traukiniu. 
Ateityje bus iškastas ir tre
čias tunelis automobiliams. 
Tuneliams dabar numatyta 
$4,5 bilijono suma septynerių 
darbo metų laikotarpyje grei
čiausiai pakils iki $9 bilijo
nų. Tuneliams kasti reikės 
40.000 darbininkų.

Sukilimas Jemene
Sausio 13 d. prasidėjo kovos 

marksistiniame P. Jemene, ku
rio režimas palaikė artimus 
ryšius su Sovietų Sąjunga. P. 
Jamene ir prie jo esančioje 
Socotros saloje sovietai turi 
svarbias savo bazes. 1979 m. 
buvo pasirašyta draugiškumo 
sutartis su P. Jemenu dvide
šimčiai metų. Sukilimą prieš 
prez. A. N. Mohamedą pradėjo 
karingųjų markistų grupė, ne
patenkinta ekonominėmis jo 
reformomis, bandytu suartėji
mu su Saudi Arabija ir Omanu. 
Pagrindinės kovos vyko Adeno 
uoste, iš kurio užsieniečiai 
laivais buvo išvežami į Džibu
tį. Sovietų laivai išsigabeno 
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Kanadą pasiekusio jauno tautiečio tarnyba laive 
Įsteigėjas miręs, programa gyva

J. R. Simanavičius ir jo palikti “Tėvynės prisiminimai”
Įvertinkime radijo programas

Jos atlieka reikšmingą misiją išeivijos gyvenime 
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Istorikas J. Jakštas apie LKM akademijos “Metraštį”
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Evangelikų reformatų žurnalas ir jame išspausdinti straipsniai

net 2.000 savo žmonių, gelbė
dami ir kitus. Maskvoje tada 
viešėjo P. Jemeno premjeras 
H. A. Attas, užsienio reikalų 
ministeris A. A. Dalis ir preky
bos ministeris A. O. Fadlis. 
Kalbama, kad sukilėliai laiki
niu vadu yra pasirinkę Sovie
tų Sąjungon išvykusį premje
rą H. A. Attą. Sukilėliai skel
biasi laimėtojais, bet tas lai
mėjimas yra pasiektas su dide
lėmis aukomis: Adene žuvo 
apie 12.000 žmonių, buvo su
žeista dvigubai daugiau.

Nuteisė žudikus
Indijoje pasibaigė septynis 

mėnesius trukęs premjerės 
Indiros Gandhi žudikų teis
mas. Ją 1984 m. spalio 31 d. so
de nušovė asmeniniai sikų kil
mės sargybiniai. Į ją tada šau
dė Satvantas Singhas ir Bean- 
tas Singhas. Pastarasis buvo 
nušautas atskubėjusių karių, 
o Satvantas Singhas, sunkiai 
sužeistas, išliko gyvas. Teis
mas jam paskyrė mirties baus
mę už Indiros Gandhi nužudy
mą. Valdžios tarnautojas Ke- 
haras Singhas ir policijos pa
reigūnas Balbiras Singhas mir
ties bausmės susilaukė už Įsi
vėlimą į atentatą. Nuteistų si
kų laukia viešas pakorimas. 
Jų nuteisimas vėl suerzino si- 
kus. Bylos metu teismo salę 
saugojo 200 policininkų, nors 
ji yra Tiharo kalėjime.

Pašalino karininką
Izraelis vis dar atrajoja 1982 

m. invazijos Libanan paliki
mą. Tada jaunas šarvuočių gru
pės pik. E. Geva atsisakė vado
vauti įsiveržimui į Beirutą, iš 
savo tanko matydamas ten žai
džiančius vaikus ir civilius gy
ventojus. Jis buvo nuvežtas pas 
anuometinį premjerą M. Begi
ną, bet savo nuomonės nepa
keitė — puolimui vadovauti at
sisakė, tik norėjo likti su sa
vo daliniu. Pik. E. Geva tuojau 
pat buvo atleistas iš kariuome
nės. Dabar jis turi vadovaujan
tį darbą privačioje pramonės 
įmonėje. Generalinio štabo 
viršininkas gen. M. Levy pra
nešė parlamento nariams, kad 
pik. E. Geva nebus grąžintas 
aktyvion kariuomenėn ir taipgi 
nebus įjungtas į atsargos dali
nius. Tada buvo ir daugiau ka
rininkų, nusistačiusių prieš 
daug gyventojų aukų atnešusį 
Beiruto puolimą.
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Sutartinai per daug tylima
Vedybiniai jaunosios kartos rūpesčiai

KONSTANCIJA BAKŠYTĖ-BRAŽĖNIENĖ (gale stalo) Sibire tarp iš Lietuvos deportuotų kunigų seminarijos 
auklėtinių, kurių tarpe buvo du kunigai. Ši grupė buvo deportuota 1948 m. ir ištremta į Chuzyn vietovę prie Bai
kalo ežero, netoli Irkutsko. Ten seminaristai dirbo priverčiamuosius darbus, kirsdami miškus, o K. Bražėnienė 
ėjo virėjos pareigas 1956 m., kai buvo leista grįžti Lietuvon, ir vėliau išvyko Amerikon

AfA
PIJUI DIDŽBALIUI

mirus Waterbury, Conn., 
jo žmoną EMILIJĄ, dukrą ALGUTĘ ir jos šeimą 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime-

T. P. Enskaičiai M. A. Trumpickai

AfA 
STEVE SAWITZ 

mirus,
žmonai LINAI VERBICKAITEI - SAWITZ ir duk
relei STEFUTEI reiškiame nuoširdžią užuojautą - 

Rita ir Juozas Karasiejai 
su šeima

Č. SENKEVIČIUS

“TŽ”, 1985 m. 49 (1868) nr. ve
damasis “Pralaimėtas frontas” 
iš naujo vėl primena tautiškai 
mišrių vedybų rūpestį, kaž
kaip jau seniai apslopintą 
mums nenaudingos tikrovės, į 
kurią gal jau pradėta ir kitaip 
žiūrėti. Skelbiamos statisti
kos tikrai liudija tą pralaimė
tą frontą, kuris ne ką kitą reiš
kia, o tik įsiliejimą į platesnę 
visuomenę, kur žmonių rūšia
vimas pagal tautybes tėra men
kos svarbos reikalas. Tai lyg ir 
būtų natūrali slinktis, per 40 
išeivijos metų visu savo svoriu 
mus pastūmusi kiton padėtin. 
Vis dėlto nei anksčiau, nei da
bar neatsisakoma to rūpesčio, 
nes kam dar brangus lietuviš
kasis gyvenimas, kas dar ne
prarado atsakomybės jausmo 
tautai, tas negali lengva ran
ka į viską numoti ir pasinešti 
su plačiąja srove, kur tų spe
cifinių rūpesčių nebėra.

Turime sutikti su faktu, kad 
laikas retina principingųjų 
gretas, kad čia užaugę tėvai, 
ypač jų vaikai, save vadinda
mi lietuviškos kilmės kanadie
čiais, greitai visiškai nebe
siorientuos vedybinio maišy- 
mosi problemose, nes sutarti
nai per daug tylima. O tai tur
būt dėl to, kad tos problemos 
ima liesti kone kiekvieną šei
mą. Aptildo mus susitaikymas 
su nebeišvengiamais dalykais, 
kaip palengva priprantame 
prie tautiškai žalingo fakto, 
kai jaunimas savo tarpe kal
basi nebelietuviškai.

Vis dėlto lietuviams tėvams 
rūpėjo ir dar teberūpi, kad 
jų vaikai sutuoktinius rink
tųsi iš lietuviškų šeimų. Lai
mingi tėvai, kai šitaip atsitin
ka. Tačiau vien norų ir pagei
davimų neužtenka. Šiandien 
nemalonioji statistika gal kiek 
šviesesnė atrodytų, jei būtų 
buvę daugiau pastangų sudari
nėti sąlygas, kad viskas nurie
dėtų pageidaujama linkme. 
Nors pasitaiko išimčių, bet 
bendrinė patirtis rodo, kad 
jaunuoliai susipažįsta, susi
draugauja ir nueina iki alto
riaus, jeigu jų beveik visi lais
valaikių užsiėmimai vyksta ir 
ribojasi lietuviško judėjimo 
aplinkoj. Įvairi kita veikla už 
lietuviško gyvenimo ribų, nors 
kartais ir labai naudinga, daž
nai jaunus žmones nuveda su
simaišymo keliu.

Sąlygų sudarymas jaunų 
žmonių draugystėm palaikyti, 
nors ir būtinas, bet nėra leng
vas uždavinys. Pirmiausia, 
norint jaunuosius į lietuviš
ką gyvenimą įjungti ir ten juos 
išlaikyti, reikia ne raginimo, 
stūmimo, kartais net barimo 
taktikos, bet vedimo: patys 
tėvai pirmiausia turi rūpin

tis ir kiek galima dalyvauti 
ten, kur jų vaikai skatinami. 
Manyti, kad mes vyresnieji jau 
nebenutaūtėsime, o lietuvišku
mo ugdymas tereikalingas jau
niesiems, yra didelė klaida. 
Sakykim, jei tėvai su draugais 
pramogauja golfo pievose ar 
paežerėse, užsiėmę savo vasar
namiais ir laivais, sunku tikė
tis, kad jų vaikai apsispręs 
“vargti” organizacijų užsiėmi
muose. O jei mažyliai dar ir 
verčiami tą “vargelį vargti”, 
tai jau paaugę būtinai paseks 
tėvų pėdomis, jei ne dar dau
giau.

Taigi vedybinių mišrainių 
vengdami, turime patys eiti 
ir savo vaikus vesti tuo siau
ruoju keliu, kuris mums, lietu
viams, išeivijoje yra skirtas. 
Į platumas išeiti spėsime. Jos 
niekur nedings ir mums nieka
da nebus pavojingos, jei žino
sime kas esame ir kuo norime 
išlikti, jei gyvenime pirmeny
bę teiksime savo tautinės kil
mės vertybei.

Sunku tikėti, kad dar atsi
rastų naujų ginklų ar kokių 
rezervų tam pralaimėtam fron
tui atstatyti. Laikas ir gero
vė mus išblaškė, išrankiojo. 
Nors visais laikais ir įvairio
se sąlygose mišrių vedybų bū
davo, neišskiriant nė nepri
klausomos Lietuvos laikų, vis 
dėlto išeivijoje jų skaičius, 
ypač didesnėse kolonijose, ga
lėjo būti mažesnis. Nekalbant 
apie kai kurių tėvų jau minė
tus smulkiuosius savo užsiėmi
mus, užmerkusius akis, galėjo 
gal plačiau vystytis sutelkti
nis tuo reikalu rūpestis spau
doje, svarstybose, pamoksluo
se, rekolekcijose, organizaci
jų uždaviniuose.

Reikia pripažinti, kad gal be 
specialių planavimų, bet, sąly
goms atsiradus, lietuviško jau
nimo pažintys ir vėliau sutuok
tuvės per eilę metų vystėsi tau
tinių šokių grupėse. Ir tai kaip 
tik patvirtina teigimus apie są
lygų sudarymą.

Dargi prisimintina, jog miš
rių vedybų atveju lietuvaitės 
nuėjimas svetimon aplinkon 
duoda daugiau vilčių, kad jos 
vaikai apsispręs už motinos 
tautybę, bet vyrai, vedę sve
timtautes, patys patenka į ne
lietuviškas šeimas, kuriose tik 
labai retais atvejais kai kam 
pavyksta vaikus išlaikyti nuo 
lietuvybės nenutolus.

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai įriša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

Furniture Company Ltd.
PILNAS NAMU APS TA TYMAS

Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
Įvairūs kilimai

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt.

Siuvamos mašinos
Rašomosios mašinėlės

Nemokamas pristatymas Į namus.
137 RONCESVALLES AVĖ.

Tel. 537-1442
Krautuvė atidaryta ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 
valandos ryto iki 8 valandos vakaro. Kitomis dienomis nuo 

9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro.

Gyvenimas sovietiniame laive
Lietuvio jūreivio atsiminimai

A. ŠIŠKUS

Kiekviename sovietiniame 
laive yra pirmasis kapitono 
pavaduotojas, t. y. komisaras, 
kuris laikomas antruoju parei
gūnu komandoje. Jis gauna ga
na didelę algą, o faktiškai 
nieko nedirba. Jisai prižiūri, 
kad būtų vykdomos įvairios 
instrukcijos, nurodymai, kont
roliuoja politinį įgulos narių 
auklėjimą, seka kiekvieno jū
reivio žingsnius, nuotaikas, kal
bas ir t.t. Apie kiekvieną in
strukcijų pažeidimą, prasižen
gimus, blogas kalbas ir visa 
kita, kas jam pasirodo antiso- 
vietiška, jis praneša KGB ir ki
tiem pareigūnam.

Aš, dirbdamas žvejybos lai
vyne, mačiau kaip dirba komi
sarai, kaip jie kontroliuoja 
politinį ir moralinį jūreivių 
auklėjimą, kokį pavyzdį rodo 
jūreiviams.

Komisaras Marceniukas
1971 m. rudenį, kai aš dir

bau Klaipėdos žvejybos laivy
ne, buvo pakeisti pirmieji ka
pitonų padėjėjai. Į laivą atvy
ko naujas komisaras Marce- 
niuk jau vėląi vakare. Su sa
vimi atsivežė daug degtinės ir 
visą naktį komisaro kajutėje 
vyko didžiausia puota. Anksti 
rytą Marceniukas pradėjo poli
tinį ir moralinį jūreivių “auk
lėjimą”.

Pirmiausiai įvairiais necen
zūruotais žodžiais pradėjo 
“auklėti” valytojas, kad tos 
ilgai nevalo jo kajutę, nes ten 
buvo daug tuščių butelių, nuo
rūkų, maisto atliekų ir kitokios 
taršos. Paskui šlykščiausiais 
keiksmais pradėjo “auklėti” vi
rėjus, kad tie ilgai neneša į jo 
kajutę šviežio maisto ir t.t. 
Taip per visą kelionę Marce
niukas “auklėjo” ir kitus jū
reivius. Visą laiką gėrė tai, 
kas ką įpildavo, neišskiriant 
nė odekolono. Kiekvieną naktį 
paeiliui pas jį turėdavo nak
voti laive dirbančios moterys.

Per ataskaitinį kelionės su
sirinkimą, kuriame buvo lai
vyno bazės viršininkas ir visų 
skyrių vedėjai, laivo kapito
nas komisarui Marceniukui iš
reiškė nuoširdžią padėką už 
didelį darbą, politiškai ir mo
rališkai auklėjant jūreivius. 
Mat dauguma kapitonų irgi bi
jo pirmųjų padėjėjų, kad šie 
ko blogo nepraneštų ir apie 
juos.

Dar vienas “ideologinio fron
to” karys, su kuriuo man teko 
dirbti trijose kelionėse, bu
vo komisaras Skapec.

Panašus ir kitas
Išplaukiant į eilinę kelio

nę, laivo kapitonas nenorėjo 
paimti vieno jūreivio, nes 
ankstesnėse išvykose jis men
kai dirbo. Tada šis jūreivis 
kreipėsi į Skapesą, nuvedė jį į 
geriausią Kaliningrado resto
raną ir gerai pavaišino. Ska- 
pecas, būdamas girtas, resto
rane pakėlė triukšmą. Kadan
gi jis buvo partijos statytinis, 
tai nebuvo baustas, o tinginys 
jūreivis rytojaus dieną buvo 
įjungtas įgulon ir išplaukė į 
Kanados zoną, kur jūreiviai 
dažnai gerai uždirba.

Po vienos kelionės mieste 
sutikau Skapecą, kuris prane
šė: “Mes skirstome premijas 
už praėjusią kelionę. Tau sky
rėme 50 rublių; nueik į kasą 
paimk ir pusę atiduok man”. 
Aš nuėjęs gavau tiktai 30 rb. 
Pasirodo, Skapecą kažkas ap
lenkė ir tą pusę paėmė anks

čiau už jį. Kai aš pasakiau 
kiek gavau, jis numojo ranka, 
atseit tiek to, nereikia.

Kai po vienos kelionės mes 
laivą perdavėm remontininkų 
komandai Havanoje ir į Sov. 
Sąjungą skridome lėktuvu, tai 
Skapecas tiek prisigėrė, kad 
lėktuve apsivėmė ir miegojo 
kaip kiaulė, kol vienas iš jū
reivių nepaprašė lėktuvo pa
tarnautoją, kad ši jį pažadin
tų ir kad jis apsivalytų, nes 
šalia jo buvo neįmanoma sė
dėti dėl smarvės.

Kiekvienoje kelionėje Ska
pecas gėrė su visais jūreiviais 
— nuo kapitono iki valytojo 
tai, kas ką įpildavo. Kapito
nai jį vadindavo “šavovik”, t. 
y. geriantis svetimus gėrimus.

Dirbant Kanados zonoje, pas 
mus buvo Kanados atsiųstas 
prižiūrėtojas, kuris krūtini
nės kišenėje nešiojo didelę 
užrašų knygutę. Skapecas tuč
tuojau jame atpažino “šnipą” 
ir visus perspėjo: “Būkite at
sargūs, prie kanadiečio nieko 
nereikalingo nekalbėkite, nes 
pas jį kišenėje tikriausiai yra 
magnetofonas.

Kondratjevas
Vienoje kelionėje buvo ko

misaras, apie kurį aš buvau 
neblogos nuomonės, tai Kon
dratjevas. Jis beveik kiekvie
ną dieną eidavo į žuvies apdir
bimo cechą ir padėdavo jūrei
viams apdirbinėti žuvis. Vaka
rais pasakodavo daug įdomių 
dalykų ir dažniausiai be po
litikos. Deja, būdamas “ideo
loginiame fronte” Dakare, kur 
dirbo kaip “auklėtojas” laivų 
remonto komandoje, “sudegė”. 
Dirbantys Dakare jūreiviai vi
są laiką mainp su vietiniais 
gyventojais drabužius, dantų 
pastą, odekoloną į akinius, 
sandalus ir pan. Bet tai yra 
griežtai draudžiama. Nuo pa
prastų jūreivių neatsiliko ir 
partijos statytinis Kondrat
jevas. Buvo susektas KGB 
agento, kuris, grįžęs į Kalinin
gradą, pranešė apie tai savo 
šefams. Ir taip “ideologinis 
frontas” sumažėjo vienu kariu. 
Tai labai labai retas dalykas, 
kad iš darbo atleistų komisarą.

Nors man ir neteko su juo 
dirbti, bet pasakojo jį pažino
ję jūreiviai, kad vienas ištiki
miausias partijos tarnas iš
prievartavo mažametę mergai
tę ir buvo nuteistas. Kai mili
cija su liudininkais atėjo į jo 
garažą Kaliningrade, kur jis 
padarė savo gyvulišką nusikal
timą, tai jo visos garažo sienos 
buvo išklijuotos užsienietiš
kais pornografijos žurnalais, 
kurių įvežimas į Sov. Sąjungą 
yra draudžiamas.

Širiajavas
Vienoje kelionėje buvo ko

misaras Širiajavas. Skrendant 
iš Maskvos į Havaną, man teko 
skristi su juo vienoje grupėje. 
Išskrendant iš Maskvos, visi

jūreiviai visus turinčius su sa
vimi pinigus (ne daugiau 30 
rb.) privalo atiduoti grupės 
vadovui. Juo mūsų grupėje bu
vo Širiajavas. Jis dalį tų pini
gų dar Maskvoje spėjo prager
ti, o gal kam užsienyje parda
vė, nes grįžtant į uostą jieško- 
jo kvailių, sakydamas: “Argi tu 
man davei?” Manė, kad žmo
nės per pusę metų užmirš.

Einant į uostą Kaliningrado 
kanalu, Širiajavas paskambino 
savo žmonai, kad ta atneštų 
jam atitinkamą sumą pinigų ir 
papasakojo, kaip juos jam per
duoti. Kai jau stovėjome uos
te, Širiajavo žmona jam perda
vė savo rankinuką, kuriame bu
vo pinigai. Nors tai yra drau
džiama, bet toje vietoje stovė
jo jaunas pasienietis, kuris į 
tai nekreipė jokio dėmesio.

Kol mus tikrino pasieniečiai 
ir muitininkai, mano žmona 
kalbėjo su Širiajavo žmona, 
kuri pasakė, kad jūreiviams 
duos avanso, nes jos vyras pra
šė atnešti smulkių pinigų grą
žai. Kai man žmona papasako
jo apie tai, tik tada supratau 
kokiai “grąžai” buvo reikalingi 
pinigai. Mat Širiajavas visus 
surinktus pinigus turėjo paro
dyti muitininkams. Vienu žo
džiu — išsisuko.

Kova su gydytoja
Kelionės metu Širiajavas 

norėjo, kad laivo gydytoja gy
ventu su juo kaip žmona. Bet 
kai ši su tokiu pasiūlymu ne
sutiko, jis pradėjo j ieškoti įvai
rių būdų keršyti gydytojai. 
Vaikščiojo paskui ją su sekun- 
dininku, sekė jos kiekvieną 
žingsnį, ką ir kokiu laiku dir
ba. Išreiškė vieną po kito ke
letą papeikimų ir net norėjo 
gydytoją išsiųsti anksčiau į 
namus.

Visi jūreiviai matė šią ne
teisybę ir nutarė užtarti gydy
toją — parašė laišką, po kuriuo 
pasirašė didelė dalis jūreivių. 
Uoste šitą laišką perdavė par
tijos komitetui. Pastarojo dar
buotojai ilgai “tyrinėjo” šią 
istoriją. Pasibaigė tuo, kad 
gydytoją atleido iš darbo jū
roje, o jūreiviams, kurie pasi
rašė laišką, buvo parašyta kad 
jie yra arba nepatikimi, arba 
blogai dirbo, arba neregulia
riai lankė politines pamokas; 
4 jūreiviai, kuriuos Širiaja
vas sugavo klausant “Ameri
kos balso”, buvo iškviesti į 
užsienio kadrų komisiją, kur 
jie buvo perspėti ir turėjo pa
sižadėti daugiau “blogų” bal
sų neklausyti. O Širiajavas, 
kaip niekuo dėtas, išvyko į ei
linę kelionę politiškai ir mo
rališkai “auklėti” jūreivių.

Vėliau teko kalbėti su pa
žįstamais jūreiviais, kurie 
buvo su Širiajavu toje kelio
nėje. Pasak jų, komisaras pra
dėjo gyventi su valytoja, visą 
laiką girtuokliavo, varė “sama- 
goną”,ir daugiau nieko nedir
bo. (Bus daugiau)

AfA 
PETRUI LATAUSKUI

' mirus,
dukrą GRAŽINĄ STRIMAITIENĘ bei jos šeimą
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi -

Anapilio moterų būrelis

AfA 
STEVE SAWITZ

mirus,
jo žmoną - mūsų narę LINĄ VERBICKAITĘ-SAVVITZ, 
dukrelę STEFUTĘ skausmo valandoje nuoširdžiai 
užjaučia- 
Hamilton, Ont. HLDT "Aukuras

AfA 
ALFONSUI GAČIONIUI

iškeliavus amžinybėn,
sūnų ALBINĄ su šeima, dukras bei jų šeimas, gimines
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Ada ir Aleksas Juciai

Galingasis Viešpats pasišaukė Į savo buveinę

a. a. A. GAČIONĮ
- tvirtą lietuvĮ, gausios lietuviškos šeimos tėvą. 
Jo vaikams, vaikaičiams, išsimėčiusiems pasaulyje 
giminėms, o taip pat artimiesiems bičiuliams nuo
širdi užuojauta-

M. A. Raila

AfA 
ALFONSUI GAČIONIUI

mirus,
dukteris - DANUTĘ RUKŠIENĘ, LIUDĄ GRIAUZDIENĘ, 
STEFĄ DONVIL, sūnų ALBINĄ, seserį PETRONĖLĘ LAU- 
CIŪNIENĘ (Lietuvoje) su šeimomis, vaikaites - ŽIVILĘ, DA

LIĄ, VOLDERĖZĄ, ANĘ, EGLĘ, VILIJĄ ir vaikaitį
dr. MINDAUGĄ nuoširdžiai užjaučiame -

Ona ir Vincas Beresnevičiai Jurgis Strazdas
Marija ir Albinas Raila Stasys Jurgelis
Ona Teišerskienė Vladas Eižinas

Bronius Putna

PADĖKA
Mano broliui

a. a. BRONIUI
mirus, visų giminių vardu reiškiu nuoširdžią padėką: 
tėvam pranciškonam už religinį patarnavimą, visiem 
taip gausiai dalyvavusiem maldose prie karsto lai
dotuvių namuose, šventovėje ir palydėjusiem Į ka
pines.

Ypatinga padėka Petrui Gulbinskui už taip gražią 
muzikinę palydą.

Ačiū už šv. Mišių užprašymą, gėles; karsto nešė
jams, šeimininkei už valgio paruošimą ir plačiai To
ronto lietuvių visuomenei, taip jautriai atsiliepusiai Į 
šią skaudžią mūsų nelaimę.

Su gilia pagarba- 
Vytautas Pačkauskas

Canadian <Ut jftlemorials; Htti.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529 
Atstovas - St. Prakapas.

Tel.233-4486



Kanados finansų ministeris MICHAEL WILSON (dešinėje) ir senatorius 
STANLEY HAIDASZ — Baltiečių vakaro globos komiteto kopirmininkai. 
Šis vakaras kasmet rengiamas parlamento rūmuose Nuotr. J. V. Danio

Įvertinkime radijo programas

Įsteigėjas miręs, programa gyva
Radijo programai “Tėvynės prisiminimai” 35-ri metai. 

Ją įsteigė a. a. Jonas-Robertas Simanavičius

BALYS BRAZDŽIONIS

Laisvajame pasaulyje vei
kia gana daug lietuviškų radi
jo programų. Jų leidėjai yra 
privatūs asmenys ir organiza
cijos. Veikia, kaip sąlygos dik
tuoja. Vieni gauna paramos iš 
gyvenamų kraštų valdžios, kiti 
visas lėšas patys telkia, treti 
remiasi komitetais. Nėra duo
menų, rodančių, kurios progra
mos laikosi finansiškai stip
riai, kurios stokoja paramos, 
darbo talkos ir šilto bendra
vimo, įvertinimo.

Apie kitas programas nega
liu kalbėti, nes nežinau jų būk
lės, bet apie savo “Lietuvos 
aidų” programą, veikiančią 
jau 10 metų, galiu prasitarti.

Prieš 10 metų Čikagoje buvo 
likusi tik viena kasdieninė 
programa. Mieste ir priemies
čiuose gyvena per 60.000 lietu
vių. Atrodė, kad naujai pro
gramai atsirasti, sutelkti lė
šas už laiką stotims nebus sun
ku. Ir taip “LA” programa su
skambėjo 1976 m. birželio 4 d.

Daug būta rūpesčių ją išlai
kyti. Dideli reikalavimai ir 
kainos neleido prabilti iš di
desnių stočių. Be to, Ameri
kos stotys kratosi etninių pro
gramų. Taip įvyko Klivlande, 
Detroite, Niujorke, kur stotys 
keitė programas ir išvarė etni
nes. Paskutiniu metu taip atsi
tiko Čikagoje su Sophie Barčus 
radijo programa, veikiančia 
jau 50 metų. Mat stotį perėmė 
juodieji, ir etnines programas 
išmetė. Kur gi dėtis? Beliko 
vienintelė stotis Wcev, 1000 
watų galingumo, siekianti apie 
40 mylių, AM. Toje stotyje kas 
vakarą prieš 5 metus buvo pra
dėtos transliuoti “LA” progra
mos. Pernai atėjo “Margutis”, 
o nuo 1986 m. sausio 5 d. ir So
phie Barčus, gavusi tik vieną 
valandą. Dabartiniu metu Či
kagoj veikia 5 dienas “LA” po 
pusę valandos kas vakarą 8.30, 
“Margutis” — kas vakarą 9.05 
beveik valandą ir S. Barčus 
7.30 sekmadienio rytą, valan
dą. Mokame beveik už pusva
landį su visais telefonais per 
80 dol. Ši stotis yra vadovau
jama lenkų Migala šeimos. Pu
sę paros turi juodieji.

Labai pasigedome lietuvių 
iniciatyvos nupirkti radijo 
stotį Čikagoje. Gaila, kad prieš 
40 metų nebuvo iškeltas šis pa
siūlymas. Dabar tūkstančiai 
dolerių keliauja į kitų kiše
nes, o mes, lietuviai esame 
blaškomi iš vienos stoties į 
kitą.

Kartą pasiūliau Lietuvių fon
dui suvažiavime imtis inicia
tyvos pirkti stotį. Kai kas pa
sijuokė iš mano pasiūlymo, kai 
pasakiau kad tam reikia milijo
nų. Mūsų dukra sako ir dabar 
žinanti stotį FM, kurią galima 
nupirkti už 4.5 milijono. Ar 
tai didelė suma? Ne, ji būtų 
prieinama sparčiai augančiai 
“Kasai”, kurios turtas jau sie
kia 45 milijonus, “Litui” ar ki
tai panašiai institucijai. Tada 
būtų lietuvių valdoma, kiti 
kreiptųsi, ypač etninės grupės, 
kurios neturi kur dėtis ar gauti 
pirkti programoms laiko! Pvz. 
A. Zaparacko iniciatyva buvo 
įsigyta Detroite stotis. Kodėl 

AfA 
PETRUI LATAUSKUI 

mirus,
jo dukrai GENEI KAIRIENEI bei visai šeimai ir visiems 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia -

KLB Šalpos fondo
Hamiltono skyriaus komitetas

Čikagoje to negalime padaryti?
Ką mes patyrėme transliuo

dami “LA” programą per 10 
metų? Visko buvo. Vieniem 
kalba tvarkytina, kitiem labai 
skubame, tretiem nepatinka 
muzika. Visiems neįtikome ir 
neįtiksime, mes esame įvairių 
luomų, įsitikinimų, politinių 
pažiūrų žmonės. Mes pasirin
kome neutralią radijo progra
mos liniją: per visas organi
zacijas, sambūrius ir politi
nes sroves matyti tik LIETU
VĄ. Todėl padedame visiem, 
išskyrus mūsų tautos pavergė
jus. Yra organizacijų ar sam
būrių, kurie neturi jokio ry
šio su “LA”. Organizacijos ren
gia didžiulius pokylius, gar
siname juos. Kartais padėkoja, 
kitos nieko neskiria. Jos su
krauna į savo iždus net tūkstan
čius, o “LA” net nesigėdi pa
prašyti nusipirkti bilietą. Jei 
ką nori įrašyti, mokėk. Mažai 

' kas pasiūlo iš anksto bilietą. 
Taigi, aukok savo pastangas, 
mokėk už laiką radijo stočiai 
ir dar pridėk savo. Jei mūšų 
“LA” programai išlaikyti rei
kia per metus per $20,000, tai 
ką uždirba leidėjai? Nieko, 
dar savo reikia pridėti. Tai 
kam vargti ir aukotis lietuvy
bei, jei tavęs neįvertina ir ne
paremia. Dalis organizacijų at
siunčia savo paramą švenčių 
progomis. Fftekybinimku, skai
čius mažėja, tačiau yra gali
mybių kitais būdais sutelkti 
lėšas. Mūsų tikslas — išlaiky
ti savoje visuomenėje jauni
mą, įtraukti į mūsų lietuvybės 
kelius.

Ko mes trokštame iš lietuviš
kos visuomenės, sambūrių, or
ganizacijų? Visų bendravimo, 
nuoširdžios talkos, jei nori
me, kad mes ir kitos lietuvių 
radijo programos skambėtų Či
kagos padangėje. Esame dė
kingi tiems, kurie padeda, il
gisi lietuviškų programų, jas 
paremia. Esame dėkingi Flori
doj p.p. Kleivoms, Šv. Kazimie
ro misijos vadovams ir rėmė
jams. Jų visų dėka ten veikia 
jau 7 metai kas šeštadienį 12.30 
v.p.p. pusės valandos “LA” pro
grama iš WTIS stoties. Jei ne 
visų pastangos ir parama, ji 
jau seniai būtų užgesusi. Da
bar, p.p. Kleivoms atsisakius 
dėl ligos talkinti, jieškome 
naujų žmonių. Visais sąskaity
bos reikalais nuo š. m. sausio 
1 d. St. Petersburgo ir apylin
kių lietuviai prašomi kreiptis 
į Aldoną Čėsnaitę, kuri dirba 
“Kasoje” (400 70 St., St. Peters
burg Beach). Dar reikia žinių 
rinkėjo ir paramos teikėjų.

Mūsų nedaug yra laisvajame 
pasaulyje, todėl kiekvieną 
lietuvišką pozityvią veiklą tu
rime remti. Radijo bangomis 
skleidžiama lietuvybė ilgiau 
išlaikys mus stipresniais.

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).

Kai buvo išrastas radijas ir 
pradėjo įsigalėti pasaulyje XX 
š. pradžioje, spaudos žmonės 
pradėjo būkštauti dėl savo 
ateities. Atrodė, kad gimė kon
kurentas, kuris išstums laik
raščius greita savo informa
cija ir kitomis programomis. 
Bet taip neįvyko — gyvenimo 
patirtis įrodė, kad radijas 
nėra laikraščių konkurentas, 
o jų papildas. Laikraštis ga
li perduoti tiktai raides ir vaiz
dus, radijas — garsą, televizi
ja — ir vaizdą, ir garsą. Išau
go radijas visame pasaulyje, 
viešpataudamas garso srityje, 
bet spauda savo reikšmės ne
nustojo ir šiandieną net tele
vizijai įsigalėjus.

Išeivijoje
Šalia esamos spaudos, visi 

jautė reikalą girdėti gyvą žodį, 
muziką, dainą, sklindančią ra
dijo bangomis. Ta linkme 
orientavosi visi kraštai, jų tar
pe ir nepriklausoma Lietuva. 
Radijo stotis Kaune pradėjo 
veikti 1926 m. Neatsiliko ir 
išeivija. Lietuviškos radijo 
programos ėmė rastis viena po 
kitos nuo 1931 m. didesniuo
se JAV miestuose, kur gyveno 
gausesni lietuvių telkiniai. 
Šiandieną jos gyvuoja šiuose 
JAV miestuose: Baltimorėj, 
Bostone, Čikagoje, Klivlan
de, Detroite, Los Angeles, Niu
jorke, Hartforde, Pitsburge, 
Hot Springse, St. Petersbur- 
ge, Ročesteryje, Waterburyje. 
Iš viso 17 programų (kai ku
riose vietovėse — po 2 ar 3 pro
gramas.

Kanadoje lietuviškas progra
mas turi Torontas, Montrealis, 
Hamiltonas, Pietų Amerikoje 
— Sao Paulo, Buenos Aires, 
Montevideo, Australijoje — 
Adelaidė, Sydnėjus, Be to, lie
tuviškos programos transliuo
jamos iš tarptautinio masto 
radijo stočių — “Amerikos bal
so”, “Laisvosios Europos” ir 
Vatikano.

Iki “Tėvynės prisiminimų”
Kanadoje lietuviškos radi

jo programos atsirado tiktai po 
II D. karo atkilus naujai ir gau
siai ateivių bangai. Ankstyves
nių ateivių vienetai pasirody
davo kanadiečių radijo progra
mose tiktai retkarčiais didžių
jų švenčių, kaip Vasario 16, 
progomis. Pastovi lietuvių ra
dijo programa Kanadoje atsi
rado tiktai 1951 m.

Tuo metu Kanadoje jau ėjo 
du lietuviški savaitraščiai — 
“Nepriklausoma Lietuva” ir 
“Tėviškės žiburiai”. Jonas- 
Robertas Simanavičius dažnai 
užeidavo į “TŽ” redakciją To
ronte. Kartą jų redaktorius 
dr. Adolfas Šapoka sako: “Tu
rime jau du savaitraščius, bet 
neturime nė vienos lietuviš
kos radijo programos. Jonai, 
imkis iniciatyvos!”

J. R. Simanavičius buvo ką 
tik persikėlęs iš Winnipego į 
Torontą ir jieškojo kelių įsi
jungti į visuomeninį vietos 
lietuvių gyvenimą. Išgirdęs to
kią sugestiją, jis pradėjo rim
tai tirti galimybes, susipaži
no su kitų tautybių radijo pro
gramomis, bet lietuviams tin
kamų galimybių Toronte ne
rado. Be to, Toronte nuotai
kos ano meto ateiviam nebuvo 
palankios. “DP” raidės buvo 
tapusios keiksmažodžiu, daž
nai girdimu tramvajuose ir 
gatvėse.

Lietuviškai radijo progra
mai teko jieškoti palankesnių 
sąlygų už Toronto ribų, kur ir 
kainos buvo prieinamesnės, ir 
laikas tinkamesnis. Priimtinas 
sąlygas J. R. Simanavičius ra
do St. Catharines, Ont., mieste 
ir ten 1951 m. sausio 27 d. pra
dėjo pirmą pastovią lietuviš
ką radijo programą. Pirmoji 
daina, iš ten sklidusi radijo 
bangomis buvo “Tykiai, tykiai 
Nemunėlis teka”.

Tai buvo istorinė diena Ka
nados lietuviams: gimė lietu
viška radijo programa, kuri 
skamba ir šiandieną po 35 me
tų, nors ir iš kitos radijo sto
ties, būtent CHIN Toronte. 
Anuomet ji vadinosi “Lietuvių 
radijo programa” ir tik 1955 m. 
gavo “Tėvynės prisiminimų” 
vardą. Ji buvo ištisos valan
dos ilgumo, bet vėliau sutrum
pėjo iki pusvalandžio.

Iš vienos stoties kiton
Ilgainiui pasirodė, kad sa

vaitinis važinėjimas iš Toron
to į St. Catharines yra vargi
nantis ir išlaidus. Po ketverių

A. a. JONAS-ROBERTAS SIMANA
VIČIUS, kurio įsteigta lietuviška 
radijo programa “Tėvynės prisimi
nimai" Toronte, 1985 m. sausio 18 
d. paminėjo 35-rių metų sukaktį. 
Velionis yra miręs 1983 m. gegu
žės 19 d.

metų, t. y. 1955 m., J. R. Sima
navičius perkėlė savo progra
mą į Bramptono radijo stotį, o 
po 8 mėnesių — į Torontą, kur 
CHUM stotyje gavo gana geras 
sąlygas. Deja, po dvejų metų 
(1957) ta stotis pakeitė savo 
programas ir panaikino visas 
etnines valandėles. “Tėvynės 
prisiminimai” tada persikėlė 
į CKFM stotį, kuri 1960 m. irgi 
nutarė panaikinti etnines pro
gramas. Neberadus naujų gali
mybių Toronte, teko krausytis 
net į Niagara Falls JAV pusė
je ir iš ten transliuoti lietuviš
ką radijo programą bei kas sa
vaitę sukarti 180 mylių.

Po 6 metų “Tėvynės prisimi
nimų” programa buvo padalin
ta — vienas jos pusvalandis 
buvo transliuojamas iš Niaga
ra Falls, kitas — iš Hamilto
no. Bet tai buvo neparanku nei 
programos vedėjui, nei klausy
tojams. Atsirado galimybė 
Oakvillėje, kur ir persikėlė 
“Tėvynės prisimįnimai”, jieš- 
kodami kelio grįžti į Toron
tą. Pagaliau apie 1970 m. ita
las John Lombardi Toronte 
įsteigė naują radijo stotį 
CHIN, kurioje gavo vietą daug 
tautybių, jų tarpe ir “Tėvy
nės prisiminimai”. Iš ten ir 
dabar yra transliuojama pus
valandinė lietuviškoji radi
jo programa kiekvieną sekma
dienį 1.30 v.p.p. banga 101 FM.

J. R. Simanavičius, organi
zuodamas lietuvišką radijo 
programą Kanadoje, susidūrė 
su daugybe kliūčių, bet vie
na stambiausių buvo nepalan
ki vietinių gyventojų nuotai
ka. Jų noras buvo — kuo grei
čiau įjungti ateivius į vietinį 
gyvenimą bei anglišką kultūrą. 
Bet kokia tautinė veiklą jiems 
atrodė nepriimtina ir betikslė.

Ta nuotaika palengva keitė
si, kai Kanadon po II D. karo 
suvažiavo gausūs būriai įvai
rių tautybių ateivių ir pradė
jo organizuoti savitą kultūri
nį gyvenimą. Pasirodė, kad 
Kanadoje, šalia anglų ir pran
cūzų, išaugo trečia pajėga,

Remkime “Kronikos” leidybą
MIELI BROLIAI, SESERYS 

LIETUVIAI!
“Lietuvos katalikų Bažny

čios kronika” yra žymiausia 
pastanga šių laikų lietuvių 
tautos gyvenime. Tai kenčian
čios ir kovojančios tautos 
kelias — jos kančių istorija.

“LKB kronikos” reikšmė pil
nai išryškėja, kai ji, paskleista 
laisvuose kraštuose įvairio
mis kalbomis, iškelia lietuvių 
tautos heroizmą, jos drąsą ir 
ryžtą kovoti už religinius bei 
tautinius idealus. Pateikda
ma konkrečius tikėjimo perse
kiojimo faktus, ji parodo tik
rąjį komunizmo veidą.

Sį “LKB kronikos” skleidi
mą laisvuose kraštuose atlieka 
dvi mūsų organizacijos: Lie
tuvių Katalikų Religinė Šal
pa Niujorke, vadovaujama 
kun. K. Pugevičiaus, ir Lietu
vos Kronikos Sąjunga Čikago
je, vadovaujama kun. K. Kuz
minsko. Abi organizacijos turi 
savo specifinius tikslus ir dir
ba savarankiškai, viena kitą 
papildydainos. Religinė Šalpa 
gautą “Kronikos” laidą tuoj 
pat išverčia į anglų kalbą ir, 
kaip naują informaciją, atski

nesijungianti nei į anglų, nei 
į prancūzų kultūrinį gyveni
mą, aiškiai priešinga senajai 
asimiliacijos politikai. Poli
tinėse viršūnėse gimė daugia- 
kultūrės politikos mintis, ku
ri ministerio pirmininko P. 
E. Trudeau vyriausybės buvo 
oficialiai priimta bei paskelb
ta, pritariant ir opozicinėm 
partijom. Tada prasidėjo nau
ja era tautinėm bendruome
nėm Kanadoje, atsidarė durys 
ne tik į radijo, bet ir tele
vizijos stotis.

J. R. Simanavičius bandė 
reikštis su lietuviška pro
grama ir kabelinėje televizi
joje, bet patyręs savo ribotą 
pajėgumą, pasitraukė. Tą už
mojį bandė tęsti kiti, bet 
įsteigti pastovios programos 
nepajėgė.

Antra stambioji kliūtis, or
ganizuojant bei išlaikant ra
dijo programą, buvo lėšos, 
ypač pradžioje. Jas teko rasti 
bei telkti pačiam J. R. Sima
navičiui.

Talkos čia jis beveik netu
rėjo, stengėsi viską tvarkyti 
savo paties jėgomis. Nepapras
ta jo ištvermė viską nugalėjo. 
Tuo tarpu kita lietuvių radijo 
programa “Lietuvos balsas” 
(Voice of Lithuania), kuri buvo 
bandyta suorganizuoti dr. J. 
Kaškelio pastangomis visuo
meniniu pagrindu 1954 m. To
ronte, išsilaikė tiktai pusant
rų metų ir turėjo nutraukti 
savo veiklą daugiausia dėl lė
šų stokos. O tų lėšų reikia 
daug. Pvz. Čikagoje vienas pus
valandis atsieina apie 80 dol. 
(vien tik mokestis stočiai). Tur
būt nepigesnės kainos ir Kana
doje.

Velionis J. R. Simanavičius, 
miręs 1983 m., vienas ant savo 
pečių nešė “Tėvynės prisimini
mus” 32 metus. Dabar toji pro
grama yra jo dukros Violetos 
Laurinavičienės rankose. Per 
trejus metus ji parodė šioje 
srityje gražios iniciatyvos. 
Linkėtina jai ne tiktai išlai
kyti bei tęsti šią programą; 
bet ir ją atjauninti, prailgin
ti, sustiprinti jos turinį. Pri
augančiai lietuvių kartai lie
tuviška radijo programa gali 
būti labai reikšmingas ryšys, 
siejantis ją su savąja tauta bei 
jos kultūra. Pr. G.

VIOLETA SIMANAVICIŪTĖ-
LAURINAVIČIENĖ, dabar vado
vaujanti lietuviškai radijo progra
mai “Tėvynės prisiminimai” Toronte 

Nuotr. St. Dabkaus

ru sąsiuviniu išsiuntinėja 
spaudai, vyskupams, senato
riams, tarptautinėms organiza
cijoms ir kt.

Lietuvos Kronikos Sąjunga 
“Kroniką” paskleidžia 138 vals
tybėse knygomis lietuvių, ang
lų, ispanų ir prancūzų kalbo
mis. Tai yra neįkainojamos 
vertės bibliotekinė medžiaga 
universitetams, žinių agentū
roms, dvasiškiams, politikams, 
tarptautinėm organizacijom.

Šiuo metu Jūsų ypatingos pa
galbos prašau Lietuvos Kroni
kos Sąjungai, baigiančiai ruoš
ti “LKB kronikos” anglų, ispa
nų ir prancūzų kalbomis šeš
tuosius tomus ir lietuvių kal
ba devintąjį tomą. Įvertinki
me Sąjungos pasišventimą ir 
dosnia ranka padėkime “Lietu
vos katalikų Bažnyčios kroni
kai” pilnai atsiekti savo tiks
lą.

Aukas prašoma siųsti: The 
Society of the Chronicle of 
Lithuania, Inc., 6825 S. Talman 
Ave. Chicago, IL 60629, USA.

Paulius A. Baltakis, OFM 
vyskupas lietuviams 

katalikams už Lietuvos ribų

Tėviškės žiburiai » 1986. I, 28 — Nr. 5 (1876) • pSĮ. 3

Amerikos baltiečių laisvės lygos atstovė RITA M. LATSONS pas JAV pre
zidentą RONALDĄ REAGANĄ Baltuosiuose rūmuose Vašingtone 1985 
m. lapkrityje. Tame priėmime dalyvavo apie 20 organizacijų atstovų

Naftos civilizacija
K. ASTRAVAS

Jei po kelių šimtmečių bus 
rašoma pasaulio istorija, tai 
šis šimtmetis ir pirma dalis 
21-jo bus pavadinta “naftos 
civilizacija”.

Nafta buvo žinoma prieš du 
tūkstančius metų. Komercinis 
jos panaudojimas prasidėjo 
šiame šimtmetyje pirmiausia 
žibalinėm lempom, paskui ga
zolino motorams, turbinom ir 
sprausminiam lėktuvam. Nafta 
yra didelis energijos šaltinis. 
Viena statinė naftos, dirbant 
su traktorių, per 24 valandas 
gali duoti 25 arklio jėgas ar 
pavaduoti tiek arklių, kurių 
nereikia šerti ar duoti jiems 
pailsėti.

Pirmas žmogus, panaudojęs 
naftą žibalinėm lempom ir jas 
patobulinęs tapo milijonie
rium. Tai buvo Alfredo Nobe
lio, dinamito išradėjo, brolis. 
Jis panaudojo Baku (prie Kas
pijos jūros) naftą. Kai Henry 
Fordas pradėjo gaminti auto
mobilius, prasidėjo įtemptas 
naftos jieškojimas.

Lengvai randama nafta pri
einamose vietose pasibaigė. 
Ji dabar jieškoma visur sun
kiai prieinamose vietose: po 
jūros dugnu; dykumose, 
džiunglėse. Taipogi jos jieš
koma gilesniuose žemės 
sluoksniuose. Apie 1950 me
tus naftos šuliniai būdavo 600- 
1200 metrų gilumo, o dabar sie
kia net 6,500 metrų. Sunkios 
gręžimo sąlygos ir gilūs šuli
niai gerokai pakelia naftos kai
ną. Natūralios dujos, kaip da
lis naftos, turi maždaug 15% 
visos naftos energijos. Apie 
60% visos naftos valyklose yra 
paverčiama gazolinu, likusi 
dalis — aviacijos ir dyzelio 
kuru, petrochemikalais, laivų 
kuru, namams šildyti alyva ir 
asfaltu.

Atrodo, kad naftos suvarto
jimo karštligė, pasiekusi kul
minacinį tašką apie 1980 me
tus, praėjo. Naftos kainos, ki
lusios per kelerius metus nuo 
$3 JAV iki $42 už statinę, sta
bilizavosi. Dabar jos kaina — 
$27 ir gal kris, jei nepadidės 
suvartojimas.

Naftos atsargas reikia 
taip aiškinti:

Jei turimi naftos ištekliai 
nebus papildyti naujai atrasta 
nafta ir produkcija nepasikeis, 
jie pasibaigs.

Viduriniai Rytai, Kuveitas, 
S. Arabija, Iranas, Irakas ir 
Trucial States turi 57% visos 
pasaulio naftos išteklių. (Ira
nas nėra pilnai ištirtas). Jie 
pasaulinei rinkai pagamina 
21% ir turi išteklius 95.6 me
tams. JAV turi tik 3.9% pasau
lio išteklių; kraštas pilnai iš

AfA 
PETRUI LATAUSKUI 

mirus,
“Talkos” kredito komiteto pirmininką ALGĮ ENSKAITĮ 
su žmona DANUTE, dukreles ir visus gimines nuošir
džiai užjaučiame -

Hamiltono kredito kooperatyvas "Talka"

AfA 
PETRUI LATAUSKUI 

mirus,
jo žmonai, dukroms, vaikaičiams, žentams ir artimie
siems gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi -

Hamiltono lietuvių 
šachmatų klubas

tirtas, pagamina 16.8%, suvar
toja 22.61% pasaulio gamybos 
ir turi 8.54 metams išteklius. 
Vienu laiku, apie 1965 metus, 
suvartodavo 60% visos pasau
lio gamybos, savos gamybos — 
tik 53%. Kita dalis buvo impor
tuojama — apie 8 milijonus sta
tinių per dieną.

Kanada dabartiniu metu 
turi 13.55 metams atsargų, kai 
suvartojimas nukrito nuo 3 iki 
žemiau 2 milijonų statinių per 
dieną. Apie 1980 m., kai nepa
vyko per ilgesnį laiką rasti nau
jų naftos išteklių, kilo pani
ka, apie kurią viešai nebuvo ra
šoma. Tuo metu atsargos buvo 
nusekusios net iki 7 metų. Da
bartinį metų skaičių padidi
no sumažėjęs gazolino suvarto
jimas.

Naftos ištekliai nėra amžini, 
bet ir nepasibaigs visiškai. 
Jai mažėjant ir kylant kainom, 
mažės privačių automobilių 
skaičius. Ji bus taupoma pet- 
rochemikalams, aviacijai, 
traktoriams ir būtino reika
lo automobiliams.

Pietų Afrika didžiąją dalį 
savo gazolino gauna iš anglies. 
Jo gamyba brangi ir labai ter
šia aplinką. Alkoholis — taip 
pat geras kuras.

Atominė energija dar nėra 
pilnai išvystyta. Iki šiol ne
buvo pakankamai kreipta dė
mesio į spinduliavimą, paša
linimą nusidėvėjusių įmonių 
ir valyklos atmatų. Be to, įsi
metusi korupcija į jos admi
nistravimą, planavimą, staty
bą ir įmonių tvarkymą, daro 
ją visuomenei povojinga ir 
brangia.

JAV prezidentas R. Nikso- 
nas, kylant naftos kainom, 
pasiuntė delegaciją pas Saudi 
Arabijos ministerį Žaki Ya- 
manį perspėti jį, kaip rašė 
Beyruto spauda, kad nekeltų 
naftos kainos, nes amerikie
čiai pradės gaminti sintetinį 
kurą ir sunaikins arabų kraš
tų verslą. Yamani, išklausęs 
delegacijos pranešimą, atsi
stojo ir pasveikino ją, su nau
ju moksliniu išradimu. Kad 
naujasis kuras būtų ekonomiš
kesnis, jis pareiškė pakeisiąs 
naftos kainą vienu doleriu. 
Tuo metu statinė naftos kai
navo 4 dolerius. Pakilus jos 
kainai iki $42, sintetinis ku
ras nepasirodė.

Kuveito verslininkas 1973 m. 
Alžyro mieste man pasakė:

“Tegu Saudi Arabija nebau
gina amerikiečių savo nafta. 
Tie bedieviai gali išgręžti iš 
Texas valstijos per žemės ru
tulį skylę ir ištraukti ne tik 
Saudi, bet ir Kuveito naftą”. 
Aš jam pridūriau: “Ir rusų”. 
Tą skylę turbūt neapsimokėjo 
gręžti — apie 12,700 km gilumo.
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JONYNAS IR GRIGAS

“Tiesos” 1985 m. gruodžio 29 d. 
laidoje K. Marksui sukurtu paš
to ženklu garsinasi tą ženklą re
dakcijai padovanojęs dail. V. K. 
Jonynas. Redakcija netgi įdėjo 
V. Vokietijos paštui skirto ženk
lo nuotrauką su vokiškais įra
šais: “KARL MARX 15 PF. 
RHEINLAND-PFALZ”. Cituo
jamas dail. V. K. Jonyno pareiš
kimas: “Po karo gyvenau Frei- 
burge, kur įkūriau dailės mokyk
lą, buvau jos dėstytoju ir direk
toriumi. Man pasiūlė sukurti es
kizą pašto ženklui su Karlo 
Markso portretu. Ir aš apsi
ėmiau tai padaryti”. Primena
ma, kad dail. V. K. Jonynas, gy
venantis JAV, yra iliustravęs 
1940 m. leidimo K. Donelaičio 
“Metus”, P. Merimmee “Lokį”, 
kitas knygas. Jis taipgi kūrė pla
katus, knygženklius, vitražus ir 
skulptūras, dažnai lankosi Lie
tuvoje, kuri jau 40 metų yra so- 
vietinama. Tame pačiame “Tie
sos” numeryje randame ir pagar
sėti norinčio išeivijos barito
no Algio Grigo pavardę. Jis, at
rodo, vis dar skraido svajonių 
sparnais, Vilniaus operos teat
re gavęs atlikti Violetos tėvo 
Žermono vaidmenį G. Verdžio 
“Traviatoje”. Lietuvos opera lai
kosi dar Kipro Petrausko laikais 
pradėtos tradicijos ‘.‘Traviatą” 
su geriausiais solistais kasmet 
atlikti N. metų išvakarėse, pri
simenant jos pirmąjį spektaklį. 
Ton tradicijon, matyt, norėjo 
įsijungti ir sol. A. Grigas, Vil
niuje atsidūręs 1985 m. gruodžio 
pabaigoje. Teatro reklamoje ra
šoma, kad gruodžio 31 d., 19.30 
v., tradiciniame “Traviatos” 
spektaklyje Alfredą dainuoja 
V. Noreika, Žermoną — E. Ka
niava. Sol. A. Grigas tuo laiku 
buvo nukreiptas į Vilniaus fil
harmonijos salę, kur J. Strausso 
kūrinius atliko J. Domarko diri
guojamas simfoninis orkestras 
su solistais: sopranu J. Čiuri- 
laite, tenoru S. Larinu ir bari
tonu A. Grigu. Iš operos jam teko 
peršokti į operetę, kur daini
ninko laukia kuklesni reikalavi
mai.

STUDENTAI PALANGOJE
Vasaros mėnesiais vasaro

tojų maitinimą Palangoje tvarko 
maitinimo įmonių susivieniji- 
njas “Jūra”, kurio apyvarta tada 
staiga padidėja 3-6 kartus. Vie
ni palangiškiai šio krūvio nie
kaip neįveiktų. Jiems tenka jieš- 
koti sezoninių talkininkų. Di
džiąją dalį tų talkininkų parū
pina jungtinis Kauno politechni
kos instituto studentų būrys “Va
sara”. Praėjusią vasarą būrin 
buvo įsijungę 367 studentai. 
Apie jų patirtas problemas Pa
langoje “Komjaunimo tiesos” 
1985 m. gruodžio 18 d. laidoje 
rašo šio dienraščio atstovas 
Leonas Daugėla. Prekybos val
dyba buvo patenkinta studentų 
darbu, bet jai daug priekaištų 
turi Kauno politechnikos insti
tutas: “Studentus valdyba ap
gyvendina palapinių miestely
je. Čia gerai ir smagu savaitga
lį praleisti, tačiau du mėnesius 
gyventi sunku — palapinė yra pa
lapinė. Nepavydėtiną padėtį dar 
labiau apsunkina tai, kad pala

tą pinės visiškai susidėvėjusios.

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

( 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

The Marlatt
The J. B. MARLATT 615 Main Street East
Funeral Home, Ltd. (East of Sanford)

laidotuvių namai 
ir koplyčia

Telefonas: 528-6303
HAMILTON, Ontario

O kadangi ir žmoniška patalyne 
nepasirūpinta, dėl nuolatinės 
drėgmės dažnai sirgo kvėpavimo 
takų bei sąnarių ligomis. Išlū
žusios durys, netvarkingi užrak
tai, skylėta tvora masina besi
dominčius, kas blogai padėta: 
praėjusią vasarą stovyklavie
tėje įvyko septynios vagystės. 
Miestelyje gyvena pusketvirto 
šimto žmonių, o tėra vienas vie
nintelis dušas. Kurortas, bet 
talkininkai priversti laisvalai
kiu nuobodžiauti — nėra kur nei 
muzikos pasiklausyti, nei spau
dos pasiskaityti. .." Kauno po
litechnikos instituto vadovybė, 
pritrūkusi kantrybės, pagrasino 
Palangos miesto vykdomajam 
komitetui ir prekybos valdybai 
sekančią vasarą neatsiųsti stu
dentų, jeigu nebus pagerintas 
talkininkų gyvenimas. Naują sto
vyklavietę studentams su visais 
patogumais prekybos valdybos 
viršininkė Ona Butkevičiūtė ža
da pastatyti tik 1990 m. Ligi to 
laiko visą penkmetį teks gyventi 
senojoje . . .

ATNAUJINTAS PLENTAS
Moderniu greitkeliu tapo at

naujintas plentas Vilnius — 
Kaunas — Klaipėda. Pilnas eis
mas jau pradėtas, nors nedide
liame ruože tarp Laukuvos ir 
Endriejavo veikia tik viena greit
kelio juosta, tebevyksta tiesi
mo darbai. Greitkelis turi ke
turias judėjimo juostas, skir
tingo lygio sankryžas, asfaltuo
tus kelkraščius, žalią skiriamą
ją juostą, betoniniu rėžiu su
tvirtintus dangos kraštus. Greit
kelis nesutrumpina kelio, tik 
kelionei skirtą laiką. Dangai 
panaudota originali ir ilgaamžė 
konstrukcija. Tiesėjai dabar 
tvarko pylimus, aptvėrimus, 
poilsio aikšteles.

PLATINA GELEŽINKELI
Siaurasis geležinkelis Pasto- 

vys — Švenčionėliai — Utena — 
Panevėžys buvo nutiestas 1895- 
99 m Jis sudarė problemą spar
čiai augančiai Utenai. Mat juo 
teko vežti statybines medžia
gas, trąšas, akmens anglį, naf
tos gaminius. Plataus geležin
kelio Utena susilaukė tik iš Šven
čionėlių, o dabar jau pradeda
mas platinti ir geležinkelio ruo
žas iš Utenos į Panevėžį. To 92,8 
km ilgio ruožo praplėtimas ir su- 
moderninimas kainuos 27 milijo
nus rublių. Pirmiausia bus su
tvarkyta 23,8 km atkarpa Utena 
— Rubikiai, o vėliau plačiuoju 
geležinkeliu su Panevėžiu bus 
sujungti ir Anykščiai.

ARBATINĖ IR KAVINĖS
Kauniečiams atidaryta arba

tinė “Prie virdulio”, kurioje jie 
gali pasivaišinti kelių rūšių ar
bata ir rusiškais patiekalais. 
Pradėjus kovą prieš alkoholi
nius gėrimus, sustiprėjo alko
holio neturinčių kavinių vaid
muo. Politechnikos instituto 
miestelyje esanti kavinė “Ko
legos” tapo jaukiu studentų klu
bu, kuriame rengiami įdomūs su
sitikimai ir vakarai. Alkoholi
nių gėrimų jau nebėra “Olimpi
jos” ir “Kosmoso” kavinių val
giaraščiuose. Pertvarkoma ir 
alkoholį išjungianti “Orbitos” 
kavinė. v. Kst.

Grįžta
Liepos 21 
Rugpjūčio 3 
Rugpjūčio 28 
Rugsėjo 21 
Spalio 13

Hamiltono lietuvių pensininkų valdyba. Pirmoje eilėje iš kairės M. PUSDEŠRIENĖ (jos darytais šiaudinukais 
papuošta Kalėdų eglutė), vicepirm KL. JURGELIS, ligonių lankytojų vadovė A. MAČIULAITIENĖ, narė O. CHA- 
LODOWSKA. išvykų vadovas P. NAVICKAS; antroje eilėje — pirm. K. MIKŠYS, ižd. L. KLEVAS, sekr. A. MIN- 
GĖLA. Ši vąldyba rūpinasi visa klubo veikla Nuotr. M. Borusienės

Hamilton, Ontario
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS paskelbimo sukakties minė
jimas rengiamas. KLB Hamiltono 
apylinkės valdybos, įvyks vasa
rio 9. sekmadienį. Iškilmingos 
pamaldos — AV šventovėje 10.30 
v.r. Organizacijos dalyvauja su 
savo vėliavomis. Akademinė da
lis ir koncertas įvyks 4 v.p.p. Scott 
Parko gimnazijos auditorijoje. 
Kviečiame visus tautiečius daly
vauti. KLB Hamiltono apylinkės

valdyba
SKAUTŲ TRADICINIŲ KŪČIŲ 

pirmoji dalis buvo skirta bend
ram susikaupimui. Vyresniųjų 
mintyse kilo vaizdai iš tėvynėje 
švęstų Kūčių, Kristaus gimimo be
laukiant. Blankioje žvakelių švie
soje matėsi jaunųjų veiduose su
sikaupimas ir rimtis, tai iškilmin
gai valandėlei pritaikytos pro
gramos besiklausant ar joje daly
vaujant. Po Kūčių vakarienės, vi
siems susėdus apie gražiai pa
puoštą Kalėdų aglutę ir lietuviš
kų kalėdinių giesmių garsams be
siveržiant iš jaunų (ir vyresnių) 
krūtinių, atvyko ir Kalėdų sene
lis iš tolimosios tėvynės. Jis pa
pasakojo apie savo tolimą kelio
nę, pasiklausė tai progai išmoktų 
eilėraščių, įvairiais instrumen- 
tajs atliktų kalėdinių giesmių, 
pasidžiaugė skaučių-tų sugebėji
mais ir, apdovanojęs kalėdiniais 
saldainiais, atsisveikino iki kitų 
metų. Sustojus visiems ratu, su
giedota tradicinė skautų atsisvei
kinimo malda. Toje jaukioje nuo
taikoje ir baigėm 1985-tus metus. 
Dėkojame tėveliams ir rėmėjams 
maistu ar pinigine auka prisidė- 
jusiems prie Kūčių rengimo.

PIRMOJI ŠIŲ METŲ TUNTO 
SUEIGA įvyks Lietuvos nepriklau
somybės šventės proga sekmadie
nį, vasario 2. Skautės-ai organi
zuotai. pilnai uniformuoti, su vė
liavomis dalyvaus pamaldose 10.30 
v.r. Aušros Vartų šventovėje. Po 
pamaldų mažojoje salėje įvyks iš
kilminga sueiga su pritaikyta lau
žo programa. Kviečiame tėvelius 
ir jaunimo veikla tebesidomin- 
čius tautiečius trumpą valandė
lę su jaunimu pabendrauti.

KAZIUKO MUGĖ įvyks kovo 9. 
sekmadienį, Jaunimo centre. Pra
džia— po pirmųjų pamaldų.

“Širvintos-Nemuno” tunto 
vadovės-vai

Wasaga Beach, Ont.
PAAUKOJO TAUTOS FONDUI, 

pagerbdami a.a. Br. Pačkauską: P. 
Kirstukas $25. B. Vaišnoras $25: 
a.a. A. Baltrušaičio atminimui — 
B. Vaišnoras $25. Su nuoširdžia 
padėka- A. Masionis.

TF atstovybės Kanadoje 
įgaliotinis

Winnipeg, Manitoba
LIETUVIŲ KLUBO VAKARIE

NĖ. Manitobos lietuvių klubo na
riai 1985 m. spalio 27 d. susirinki
me nutarė suruošti vakarienę. Ka
dangi dėl sumažėjusio klubo na
rių skaičiaus nuosavas patalpas 
turėjo parduoti, vakarienė buvo 
suruošta Šv. Kazimiero parapijos 
salėje, gavus klebono prel. J. Ber- 
tašiaus sutikimą. Pirmininkau
jančio Stepano paprašytas klebo
nas sukalbėjo maldą ir dalyvavo 
vakarienėje. Ir ateityje Manito
bos lietuvių klubui savo susirin
kimam teks naudotis parapijos 
sale.

Kadangi apie sergančius narius 
laiku nebuvo sužinota, klubo do-, 
vanėlės buvo įteiktos vakarie
nės metu p. Bagdonienei ir p. Juš
kienei.

Vakarienė praėjo puikioje nuo
taikoje, besidalinant įspūdžiais 
tarp narių ir svečių. Dalyvis Žlabis

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

' taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “TAIIZA” 
KREDITO KOOPERATYVAS 1 nLl\n
830 Main Stree^JEast, 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 23 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ............. 5% nekiln. turto pask.............103/4%
santaupas......................61/s% asmenines paskolas 121/a%
kasdienines palūkanas Nemokamas pilnas
už santaupas.................... 6% čekių patarnavimas.
term, indėlius 1 m........... 91/4% Nemokama narių gyvybės
term, indėlius 3 m............  1 o% drauda pagal santaupų
reg. pensijų fondo............. 8% dydi iki $2.000.
90 dienų indėlius............81/2% Nemokama asmeninių
(minimum $5.000) paskolų drauda iki $25.000.
Reg. pensijų 1 m............. 91/4%

Ottawa, Ontario
PASIBAIGUS VIRŠŪNIŲ KON

FERENCIJAI Ženevoje, JA vals
tybės departamento visuomeni
nių reikalų pareigūnas George 
B. High atsiuntė J. V. Daniui. KLB 
tarybos nariui laišką, kuriame 
rašoma, kokios politinės linijos 
laikėsi prezidentas Reaganas Že
nevos konferencijoje. Tas laiškas 
— tai atsakymas į keletą telegra
mų ir laiškų, pasiųstų Reaganui 
prieš konferenciją iš Otavos.

Laiške rašoma, kad viršūnių 
konferencijos programos pagrin
dai buvo nustatyti Prezidento 
realia' ir tvirta politika Sovietų 
Sąjungos atžvilgiu. Tai buvo ga
lima atstačius JAV politinį, eko
nominį ir karinį pajėgumą.

Baigiamajame pasitarimų pa
reiškime pripažįstama, kad abie
jų kraštų gyvenimo bei politinės 
sistemos yra labai skirtingos, ir 
varžybinis santykių charakteris 
tęsis ir toliau.

Prezidentas esąs įsitikinęs, kad 
nuolatinis dialogas žmogaus tei
sių srityje yra reikalingas, ir Bal
tijos valstybių statusas yra svar
bus šitokio dialogo elementas. 
Esą JAV visada remia kiekvienos 
tautos teisę nuspręsti savo likimą. 
Todėl pagal šį principą JAV atsi
sako pripažinti Baltijos valsty
bių jėga įvykdytą įjungimą Sovie
tų Sąjungon.

Abu vadai sutiko, kad tikras pasi
tikėjimas turi būti ugdomas dar
bais, o ne vien tik žodžiais.

J. V. Danys

JA Valstybės
Amerikos lietuvių gydytojų 

sąjunga sudaro atskirų vieto
vių gydytojų draugijos. Viena 
didžiausių, turinti kelias de
šimtis narių, yra Niujorko lietu
vių gydytojų draugija, vadovau
jama pirm. dr. V. Avižonio. Drau
gijos problemos buvo aptartos 
metiniame narių susirinkime, 
kuriame dalyvavo tik 17 gydyto
jų. Pirmiausia prisimintas me
tų laikotarpyje miręs narys a.a. 
dr. V. Ingelevičius, susipažinta 
su naujuoju nariu dr. Jonu Gin
tautu, kuris priklauso įvairiom 
JAV valdžios komisijom sveika
tos bei medicinos reikalams. 
Ižd. dr. L. Giedraitienė prane
šė, kad gydytojai laiku sumoka 
nario mokestį ir kad draugijos 
ižde yra $819. Susirinkimo da
lyviai $300 paskyrė Tautos fon
dui, išklausę jo pirm. J. Giedrai
čio pranešimo. Apie steigiamą 
medicinos skyrių Putname, Al
kos archyve, kalbėjo dr. J. Kriau
čiūnas. Medicinos skyrių nutar
ta paremti dar iš Lietuvos atsi
vežtais rodiniais. Aptarta gero
kai pabrangusi gydytojų darbo 
drauda. Pacientams už gydytojo 
padarytas klaidas, nepavykusį 
gydymą dabar teismas dažnai 
paskiria milijonines sumas. Pa
likta ta pati Niujorko lietuvių 
gydytojų draugijos valdyba: 
pirm. dr. V. Avižonis, vicepirm. 
dr. R. Šnipas, sekr. dr. K. Paproc- 
kaitė-Šimaitienė ir ižd. dr. L. 
Giedraitienė.

“Amnesty International” ame
rikiečių grupė dalino lapelius 
poezijos vakaro dalyviams Va
šingtone, kur 1985 m. lapkričio 
11 d. savo eilėraščius skaitė 
sovietų poetas Andriejus Voz- 
nesenskis. Tuose lapeliuose bu
vo reikalaujama laisvės sovietų 
kalinamam lietuviui poetui Gin
tautui Iešmantui. Vakaro daly
viai, daugiausia akademinio iš
silavinimo žmonės, mielai pri
ėmė lapelius, išskyrus sovietų 
diplomatus.

Tradicinį politinių studijų 
savaitgalį Los Angeles mieste, 
Šv. Kazimiero parapijos salėje, 
vasario 1-2 d.d. rengia vietinė 
LB apylinkė, jaunimas, Lietuvių 
fronto bičiuliai ir Amerikos bal- 
tiečių laisvės lyga. Paskaitom 
ir svarstybom pasirinkta tema 
“Atsiliepiant į dabartines pro
blemas”. Savaitgalin iš Vene- 
zuelos atvyks buvęs JAV diplo
matas dr. Vytautas Dambrava, 
šiuo metu stipriai įsijungęs vi- 
suomeninėn lietuvių veiklon.

Brazilija
Kun. dr. F. A. Bendoraitis, me

tus laiko praleidęs V. Europo
je, grįžo Amazonijon, kur savo 
misijoje yra įsteigęs dvi laivais 
keliaujančias ligonines, aplan
kančias pacientus abiejose Gva- 
porės ir Mamorės upių pakran
tėse, kurios priklauso Bolivi
jai ir Brazilijai. Rėmėjų dėka 
iš V. Europos jis atsiuntė 20 to
nų reikmenų, vaistų, dvi pilnas 
įrangas dantų gydytojo kabine
tams. Pernai buvo užbaigta byla, 
liečianti gydytojo nužudymą 
1983 m. vienoje kun. dr. F. A. 
Bendoraičio administruojamoje 
ligoninėje. Jį buvo apkaltinę 
nužudyto gydytojo giminaičiai. 
Teisėjas pilnai išteisino misi- 
jonierių kun. dr. F. A. Bendo- 
raitį, atmesdamas nepagrįstus 
kaltinimus. Teismo dalyviai tei
sėjo sprendimą sutiko plojimu.

Sao Paulo lietuviai vasario 
mėnesį paminės Šv. Juozapo pa
rapijos šventovės 50 metų sukak
tį. Ją Sao Paulo Vila Zelinos 
priemiestyje pastatydino a.a. 
kun. Benediktas Sugintas. Pa
šventinta 1936 m. vasario 16 d. 
Klebonu šioje parapijoje ilgus 
metus dirbo prel. Pijus Raga- 
žinskas, o dabar jai vadovauja 
kun. Juozas Šeškevičius. Šven
tovės sukakties iškilmėse daly
vaus Brazilijon atvykęs vysk. 
Paulius Baltakis. OFM. Numaty
ta plati jo apsilankymo progra
ma, susitikimas su tautiečiais 
ir mažesnėse lietuvių kolonijo
se.

Urugvajus
Tautybių mugėje Montevideo 

mieste, “Parque” viešbučio salė
se, dalyvavo 18 tautų atstovai. Vie
na salė buvo skirta dainų ir šo
kių programoms, kita — sky
riams su maisto patiekalais ir 
meniniais rodiniais. Didžiausio 
lankytojų dėmesio susilaukė 
olandai ir lietuviai. Lietuvos 
skyrius turėjo medinį užrašą 
su penkių metrų trispalve vė
liava, du tautiniais drabužiais 
aprengtus manekenus, verpimo 
ratelį, didžiulį kilimą, koply
tėlę ir Vytį. Įdomios buvo ir jau
nimo sukurtos žemaitiškos Užga
vėnių kaukės. Lietuvių skyriuje 
taipgi netrūko juostų tautiniais 
motyvais, įvairių rankdarbių.

Argentina
Monika ir Jonas Bartkai iš Ka

lifornijos grįžo Argentinon. 
Amerikoje jie praleido 20 metų 
ir išėjo pensijon. Pensininkų 
dienas nori praleisti Argentino
je. Buenos Aires mieste jie nori 
nusipirkti namą ir įsikurti ra
miam gyvenimui, kurį užtikrins 
iš JAV gaunama pensija.

Britanija
Kalėdinė baltiečių moterų mu

gė Londone įvyko 1985 m. lapkri
čio 23 d. Latvių namuose. Mugė 
yra tradicinė, rengiama jau daug 
metų. Anksčiau jai būdavo ski
riamos net trys dienos, o dabar 
pasitenkinama viena, nes bal
tiečių moterų skaičius tebevei
kiančiose jų organizacijose ge
rokai praretėjęs. Pagrindinis 
ruošos darbas tenka tom pačiom 
veikėjom. Mugę daugiausia lan
ko baltiečiai, anglų susilaukia
ma mažiau dėl nepakankamo šio 
renginio garsinimo. Prieškalė
dinę mugę šį kartą atidarė tei
sininkas S. Zornoza. Lietuvės, 
latvės ir estės turėjo atskirus 
savo stalus, papuoštus tautodai
lės kūriniais, įvairiais suveny
rais, kalėdinėmis dovanėlėmis. 
Veikė ir kavinė, kurioje svečius 
pasikeisdamos aptarnavo baltie- 
tės. Barščių, blynų ir dešrelių 
su kopūstais buvo galima gauti 
Latvių namų valgykloje. Greit 
buvo išpirkti lietuviškosios lo
terijos bilietėliai, ištraukti vi
si laimikiai. Lietuvėm moterim 
mugėje atstovavo Londono lietu
vių “Dainavos” sambūris. Gau
tas pelnas bus paskirstytas šal
pai ir kultūriniam lietuvių rei
kalam.

Britanijos baltiečių sąjunga 
pradėjo leisti biuletenį “Baltie 
Times”. Pirmo numerio vedama
jame teigiama, kad baltiečius iš
judino praėjusią vasarą įvykęs 
Laisvės žygis Baltijos jūroje ir 
Sovietų Sąjungos nusikaltimus 
svarstęs Kopenhagos tribuno
las. Baltiečių tarybos pirminin
kė N. Morley-Fletcher aptaria 
ateities planus, bendradarbia
vimą su neseniai įsisteigusia 
Britanijos baltiečių sąjunga.

A. a. Stasys Vaidaugas, gimęs 
1902 m. kovo 7 d. Gargžduose, 
mirė 1985 m. lapkričio 10 d. Ve
lionis priklausė DBLS Roch- 
dalės skyriui. Laidotuvėmis 
rūpinosi V. Budrys, apeigas at
liko kan. V. Kamaitis. Velionies 
palaikai sudeginti Rochdalės 
Jcrematoriume.

Prancūzija
Paryžiaus lietuvių jaunimas 

pernai turėjo pokalbių apie 
Lietuvą bei jos dabartines pro
blemas Paryžiaus radijo stotyse, 
aktyviai reiškėsi lietuviškoje 
V. Europos veikloje. Šiemetinės 
veiklos planai aptarti gruodžio 
13 d. posėdyje. Nutarta įsteig
ti tautinių šokių grupę, gegužės 
mėnesį surengti bendrą savait
galį Chantilly vietovėje, rugpjū
čio mėnesį stovyklauti Austrijo
je. Bus ruošiamasi VI-jam pa
sauliniam lietuvių jaunimo 
kongresui Australijoje, siekia
ma artimesnių ryšių su baltie- 
čiais, ukrainiečiais ir kitų tau
tų jaunimo grupėmis.

Vokietija
Kūčios Vasario 16 gimnazijoje 

atšvęstos 1985 m. gruodžio 13 d. 
Prie šventiškų stalų susėdo apie 
160 asmenų gimnazijos valgyk
los salėje. Juos visus pasveiki
no nuolatinis šio renginio orga
nizatorius ev. kun. Fr. Skėrys. 
Skautai deklamavo kalėdinių 
nuotaikų eilėraščius. Eglutės 
žvakutes uždegė kun. Fr. Skėrys, 
direktoriaus pavaduotojas R. 
Tesnau, inž. J. K. Valiūnas, VLB 
krašto valdybos pirm. inž. J. Sa
bas ir mokinių tėvų komiteto 
pirm. J. Freteris. Kalėdinę nuo
taiką temdė dviejų mokytojų ne
tekimas: vasarą mirė Herbertas 
Hueteris, o gruodžio 12 d. buvo 
palaidotas Edmundas Kaciuce- 
vičius. Kūčiose dėl ligos nega
lėjo dalyvauti ir žodį tarti kun. 
A. Bernatonis. Penkias kalėdi
nes giesmes lietuvių, vokiečių 
ir anglų kalbomis atliko moky
tojo A. Paltino vadovaujamas 
mišrus mokinių choras. Eilė
raščius tom kalbom deklama
vo Lina Kijauskaitė ir Tanja 
Griunvaldaitė. Salėje pasiro
dė linksmai nusiteikęs gimna
zijos direktorius Andrius Šmi
tas, kurio žmona Marija ką tik 
pagimdė dukrelę. Visi sugiedo
jo “Ilgiausių metų” jauniems 
tėvams, sveikindami juos ir iš 
Vašingtono atskridusią Eleną 
Dambriūnienę, dabar staiga ta
pusią senele. Kalėdų senelio 
pareigos šį kartą teko Juozui 
Sabui, salėn įvirtusiam su mai
šu dovanų. Rengėjų vardu vi
siems Kūčių dalyviam ir pro
gramos atlikėjam padėkojo kun. 
Fr. Skėrys.
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Hamiltono lietuvių pensininkų klubo garbės nariu išrinktas nusipelnęs to 
klubo darbuotojas ALBERTAS JANKŪNAS (kairėje); prie jo - žmona DA
RA JANKŪNIENĖ ir klubo pirmininkas KAZYS MIKŠYS Ntr. A. Garkūno

Aukos Tautos fondui Hamiltone
Hamiltono ir apylinkės lietuvių aukos Tautos fondui

Atsisveikinanat su šviesiu tautiečiu

Per Tautos fondo atstovybę Ha
miltone paaukojo: KLB Hamiltono 
apylinkės valdyba 200 dol., DLK 
Algirdo šaulių kuopos valdyba 
225 dol.. Lietuvių kredito koope
ratyvo “Talka” 150 dol., Giedrai
čio medžiotojų-žūklautojų klubo 
valdyba 100 dol., 72 SLA kuopos 
valdyba 100 dol., Kostas Grudzins- 
kas 500 dol., Vytautas Miškinis 
300 dol., Albertas ir Dara Jankū
nai 170 dol., Al. ir Augustė Patam
siai 160 dol., Anicetas ir Francis 
Povilauskai 150 dol., Juozas ir El
vyra Bajoraičiai 145 dol., Leonas 
ir Eugenija Klevai $145 dol., J. E. B. 
120 dol., Antanas Prunskus 125 dol., 
Juozas Asmenavičius 110 dol., An
tanas Obcarskis, J. G. Skaisčiai 100 
dol., S. B., Egidijus Jankauskas iš 
Mičigano, Pranas ir Zita Sakalai 
90 dol., Stasys ir Sofija Rakščiai 
80 dol., Aniceta Deksnienė 85 dol., 
Stasė ir Juozas Domeikos iš Brant- 
fordo 75 dol., Jonas ir Birutė Sa
dauskai 75 dol., J. Raguckas 70 dol.; 
60 dol. — J. E. Bubniai, P. St. Kano
pos, J. Svilas, J. Lekutis; 65 dol. — 
St. Fredas; 50 dol. — J. Baran, M. 
Kvedarienė, B. R. Pakalniškiai, S. 
M. Raupėnai, Pr. St. Ročiai, dr. A. 
Saunoris, B. A. Steponovičiai, H. 
A. Švažai, Z. A. Pulianauskai; 45 
dol. — P. Bosas, St. Dalius, J. Liaug- 
minas ir sesuo, Ant. Mingėla, V. 
Pilkauskas; 40 dol. — Ant. Jusys, 
Ant. ir Dan. Kamaičiai, J. A. Kšivic- 
kiai, K. St. Mileriai, A. M. Pusdeš- 
riai, VI. Perkauskas, M. Repeėfca, 
F. A. Rimkai, dr. B. Vidugiris, B. 
O. Vengriai; 35dol. — Al. Aid. Eršti- 
kaičiai, Br. G. Grajauskai, M. D. 
Jonikai, J. R. Piciniai, Z. Didž- 
balis; 30 dol. — V. Gelžinis, V. Kėži- 
naitis, kun. J. Liauba, K. ir L. Meš
kauskai, Br. ir Ema Milašiai, K. 
Mankauskienė, Alb. Gert. Repčiai, 
St. Senkus, J. J. Stanaičiai, A. G. 
Vinerskiai, P. A. Volungiai, P. Žu
lys, J. T. Povilauskai; 25 dol. — W. 
A. Agurkiai, P. G. Breichmanai, J. 
O. Deveikiai, Pr. T. Enskaičiai, T. 
Falkauskas, R. Geidukytė, St. Gei- 
dukytė, Z. Ad. Gedminai, A. Kelia- 
čius, dr.. V. Kvedaras, A. D. Lauga- 

didžiausias lietuvių restoranas Čikagoje.
Tradiciniai lietuviški valgiai. Aplankykite!

Veikia kasdien nuo 8 v.r. iki 8 v.v. 
2632 W. 71 Street, Chicago, IL 60629, USA

Tel. (312) 476-9026 
Savininkai — Marius ir Emilija Kiela

Rengiatės L Lietuvą 
arba Europą?

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

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

Priimame pasiteiravimus ir dėl pardavimo

HOUSE OF 220
14-44 Gerrard St. E., Toronto 

(416)-----461-2602

liai, Ern. Lengnikas, V. Lepars- 
kas, Al. Meškauskas, K. H. Norkai, 
A. St. Petkevičiai, V. Svilas, L. 
Pliura.

20 dol. — Al. Aušrotas, K. Baro
nas iš V. Vokietijos, R. Bulovas, 
P. Brasas, D. Boisvert, V. Beniu- 
šis, P. Budvidis, Albina Didžba- 
lienė, K. E. Gudinskai, A. M. Gar- 
kūnai, A. J. Gedrimai, J. Grigalius,
L. D. Gutauskai, P. E. Gužai, M. Ja- 
nulionis, Kl. Jurgelis, P. T. Karec- 
kai, Al. Kybartas, Jonas Kažemė- 
kas, A. L. Kuzmickai iš Paris, Pr. 
Kažemėkas, Stf. Kalvaitienė, J. 
Lesčius, Vikt. Lukoševičienė, P. 
V. Lukošiai, VI. Matukaitis, G. 
Melnykas, A. Mikalauskas, H. Ma- 
lara, P. Masys, J. E. Mažulaičiai,
K. Mikšys, V. Narkevičius. B. Or- 
vidas, K. Simaitis, Z. Al. Stanai
čiai, V. E. Sakevičiai, M. Sakas,
M. V. Šniuoliai, Al. V. Stanevi
čiai, A. Šilgalis, St. Stanevičius, 
A. St. Šukaičiai, J. L. Stungevi- 
čiai, VI. Saulis, Juozas Stonkus, 
J. Taryvdas, F. Urbaitis, S. A. Urbo
navičiai, Z. Vainauskienė, Pr. Vi- 
tienė, S. A. Verbickai, Ig. Varnas, 
Zen. Čečkauskas.

15 dol. — St. Karalėnas, Mary 
Kocko, P. Latauskas, Ad. Petrai- 
tienė, J. Steiblys; 10 dol. — A. J. 
Adomaičiai, J. Andriukaitis, S. B., 
J. Butkevičius, R. Bagdonas, M. Bo- 
rusienė, E. Dirsienė, S. Elvikie- 
nė, Ad. Godelis, P. Girnius, Al. Gra
jauskas, A. Gurgždienė. V. Grikie- 
tis, L. Kriaučiūnienė, J; Kažukaus- 
kas, A. Fr. Pietrantonio, VI. Sta- 
bingis, Pr. Šimelaitis, Z. Stonkus, 
Br. Šopys, J. Tolys, S. Vyšniauskas, 
dr. O. Valaitienė, J. Vasiliauskas, 
D. Ž’emaitis, P. Zabarauskas, A. 
Liaukus, Alb. Lukos, B. Mačys; 
5 dol. — P. Grybas, Juozas Kaže
mėkas, P. Navickas, S. Žvirblys, 
J. Samušis, J. Saunorienė.

Dėkojame visiems už aukas mū
sų Tėvynės laisvinimui, tikėda
miesi, kad ir 1986 m. mes vėl visi 
būsime dosnūs.

Tautos fondo atstovybė
Hamiltone

KAZYS MILERIS

Kanados Brantforde 1985 m. 
gruodžio 9 d. mirė mokytojas Juo
zas Domeika, giliame liūdesy pa
likdamas savo žmoną Stefaniją ir 
artimuosius. Mirusiojo palaikai 
vieną vakarą buvo pašarvoti Brant- 
fordo šermeninėj, o kitą vakarą at
gabenti į Hamiltoną, į čia lietu
vių žinomą Marlatt šermeninę Ro
žiniu; ir atsisveikinimui. Kitą 
rytą Aušros Vartų par. šventovė
je už mirusį klebonas kun. J. Liau
ba. OFM, atnašavo gedulines Mi
šias ir pasakė raminantį žodį. Pa
laidotas jis buvo gruodžio 12 d. 
Mississaugoje, Šv. Jono lietuvių 
kapinėse, kur jau iš anksto jų bu
vo pasirūpinta palaidojimo vieta 
ir antkapiu.

Velionis iš Lietuvos kilimo bu
vo šiaulietis, gimęs 1909 m. spa
lio 22 d. Gruzdžių vis., Aukštrakių 
k. Šiauliuose 1932 m. baigė moky
tojų seminariją ir po to mokyto
javo Joniškio apylinkės mokyklo
se. 1940 m. buvo paskirtas Papi
lės miestelio aštuonių komplektų 
mokyklos vedėju. Ten jis vadovavo 
tai mokyklai ligi pat 1944 m. ru
dens, t.y. ligi pasitraukimo iš tė
vynės. Papilėje jis sukūrė ir šei
mos židinį su ten tuo laiku moky
tojavusia Stefanija Morkūnaite.

A. a. Juozas buvo plačios erudi
cijos Lietuvos mokytojas. Jau iš 
vaikystės giliai religingas, tokiu 
jis liko ir visą savo gyvenimą. Sa
vo pažiūrose jis buvo ateitininkas, 
bet aktyviai veikė su šauliais, 
jaunalietuviais, jaunaisiais ūki
ninkais, juos organizuodamas ir 
jiem vadovaudamas. Savo apylin-

Parama Vasario 16 
gimnazijai

Vasario 16 gimnazijai remti 
Hamiltone trigubo būrelio vado
vas St. J. Dalius surinko iš narių- 
rėmėjų įnašus už 1986 m. Sumokė
jo už pusę metų $6; E. Lesevičie- 
nė; už 1986 m. po $12: dr. A. Gai
lius, B. Grajauskas, I. Jakimavi- 
čiūtė, J. Jasimienė, St. Kačinskas, 
P. Latauskas, kun. J. Liauba, A. 
Lukas, J. Miltenis, T. Mureika, 
V. Narkevičius, P. Pleinys, R. Ro- 
žanskas, L. Skripkutė, A. Šilinskis; 
po $15: J. Bersėnas, A. Liaukus, 
A. Mingėla, B. Pakalniškis, SLA 
72 kuopa Hamiltone, I. Varnas; 
po $20: J. Astas, A. Buinys, J. De
veikis, A. Garkūnas, J. Grigalius, 
P. Jankus, J. Kažemėkas, J. Krišto
laitis, VI. Kybartas, E. Lengnikas, 
E. Lengnikienė, V. Leparskas, J. 
Liaugminas, K. Mikšys, V. Morkū
nas, Z. Pulianauskas, R. Rimkevi- 
čienė, J. Sadauskas, P. Sakalas, 
E. Sakavičienė, V. Stabingis, A. 
Stasevičius, A. Tėvelis, dr. O. Va
laitienė, V. Venckevičius, dr. B. 
Vidugiris; $25: K. Mileris; $30: P. 
Baronaitis, J. Lekutis, A. Patam
sis; $40: L. Bacevičius, J. Butke
vičius, dr. V. Kvedaras, dr. A. Sau
noris, J. Svilas; $50: B. Grinius, 
St. Dalius; $75: E. Kronienė.

Iš būrelio pasitraukė a.a. Marci- 
jonas Juodis, kuris buvo būrelio 
nariu-rėmėju 18 m., P. Kuras, iš
buvęs 1 m., ir V. Jasiulionis, išbu
vęs rėmėju 3 m. Naujai į rėmėjų ei
les įstojo Juozas Andrukaitis, Pet
ras Zabarauskas ir Petras Žulys, 
sumokėdami už visus metus po 
$12. Taipgi įsijungė į rėmėjus An
tanas Prunskus, sumokėdamas 
$20, ir Leonas Klimaitis, sumo
kėdamas $100. Dabar šį trigubą 
būrelį sudaro 65 nariai.

Vienkartine auka prisidėjo, 
neįstodami į būrelį, Juozas As
menavičius, Juozas Bajoraitis ir 
Antanas Obcarskis, sumokėdami 
po $20, Andrius Petkevičius — 
$10 ir Petras Navickas $5. Specia
lia auka Vasario 16 gimnazijos 
berniukų bendrabučio statybai 
prisidėjo Stepas Fredas ir Balys 
Grinius po $100.

Surinkti pinigai iš narių-rėmė- 
jų įnašų ir aukų $1.717.00 buvo 
1986 m. sausio 2 d. įnešti į Šalpos 
fondo komiteto sąskaitą “Talkoje”, 
o iš ten sausio 6 d. persiųsti 
Vasario 16 gimnazijai Vokietijoje.

Nuo būrelio įsteigimo 1965 m. 
rugsėjo 1 d. iš viso surinkta ir 
išsiųsta Vasario 16 gimnazijai 
$16.974.00.

Ačiū visiems būrelio nariams 
ir pavieniams aukotojams už pa
stovią paramą, kuri, štikus gais
ro nelaimei, gimnazijai yra ypa
tingai svarbi.

Kalėdų šventėms buvo gautas 
Vasario 16 gimnazijos IX klasės 
mokinių sveikinimas ir padėka 
visiems būrelio nariams-rėmė- 
jams už paramą ir dosnumą,

St. J. Dalius, būrelio vadovas

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami
susitarus telefonu

kės žmonių jis turėjo būti labai 
patikimas, mėgstamas ir remia
mas, jei galėjo savo pareigose 
išsilaikyti per abi krašto okupa
cijas.

Kaip pabėgėlis karo pabaigos 
Vokietijoj jis sulaukė Braun- 
schweige, o paskui gyveno su lie
tuviais Blombergo išvietintųjų 
stovykloje. Ten suorganizuotoje 
lietuvių mokykloje su žmona dir
bo lituanistinį švietimo darbą. 
1947 m. iš Vokietijos imigravo 
į D. Britaniją ir ten bandė įsikur
ti. Gyvendamas Northwoode, pen
kerius metus buvo veikliu DBLS 
skyriaus pirmininku. Po šešerių 
metų gyvenimo D. Britanijoj 1953 
m. atvyko į Kanadą, į Hamiltoną, 
ir abu su žmona gavo darbus Šv. 
Juozapo ligoninėje. Kaip suma
niam ir patikimam tarnautojui ne
užilgo buvo pasiūlyta aukštesnės 
pareigos tos pačios kongregaci
jos vedamoj ligoninėj Brantforde. 
Jam, tik išrinktam į KLB Hamil
tono apyl. valdybą, teko palikti 
Hamiltoną ir išsikelti į vietovę, 
kur lietuvų nebuvo. Bet ten pra
dėjo jį kamuoti širdies negalavi
mai, kurie iškankino jį 17 metų. 
Ir tą pirmadienį, nukasęs lauke 
sniegą, jis įskubėjo į vidų išklau
syti vidurdieno radijo žinių. Pa
varginta širdis čia staiga atėmė 
jam paskutines jėgas. Nuvežtas į 
ligoninę dar savaitę laikėsi, kol 
pagaliau gruodžio 9 d. rytą gyve
nimo skersvėjis galutinai užpūtė 
jau prigesusią jo gyvybės žvakę.

A. a. mokyt. Juozas Domeika bu
vo šviesus žmogus. Jis jau buvo 
gimęs būti švietėju, mokytoju, va
dovu. Tą savo gyvenimo paskirtį 
gerai atliko gyvendamas Lietu
voje, tą patį jis bandė daryti ir bū

AfA 
PETRUI LATAUSKUI 

mirus,
reiškiame gilią užuojautą jo žentui KLB Hamiltono apy
linkės valdybos nariui A. ENSKAIČIUI ir visai jo šeimai -

KLB Hamiltono apylinkės valdyba

AfA 
PETRUI LATAUSKUI 

staigiai mirus,
jo dukrai DANUTEI ENSKAITIENEI su šeima reiš
kiame nuoširdžią užuojautą-

Hamiltono Aušros Vartų 
parapijos taryba

AfA 
šauliui PETRUI LATAUSKUI 

mirus,
jo žmonai BARBORAI, dukroms - EUGENIJAI, NIJO
LEI, GRAŽINAI ir DANAI, jų šeimoms, visiems gimi
nėms bei bičiuliams reiškiame gilią užuojautą-

DLK Algirdo šaulių 
kuopos valdyba Hamiltone

Iškeliavus amžinybėn klubo nariui

a.a. PETRUI LATAUSKUI,
žmoną BARBORĄ, dukras - EUGENIJĄ, NIJOLĘ, 
GRAŽINĄ, DANĄ su šeimomis, velionies brolius ir 
seseris Lietuvoje ir kitus gimines bei artimuosius nuošir
džiai užjaučiame -

Hamiltono lietuvių pensininkų klubas

AfA 
PETRUI LATAUSKUI 

mirus,
jo dukras - GRAŽINĄ, GENĘ, NIJOLĘ ir DANUTĘ su 
šeimomis nuoširdžiai užjaučiame -

D. L. Laurinavičiai 
R. G. Šimkai

damas išeivijoj. Tik paskutiniais 
metais, gyvendamas vietovėje be 
lietuvių ir kankinamas širdies ne
galavimų, didesnės savo veiklos 
nebegalėjo išvystyti. Jis labai do
mėjosi pasaulio politika ir Lietu
vos laisvės byla. Sekė visą spaudą 
ir pats parašydavo aktualiom Lie
tuvos laisvinimo temom į lietuviš
kus laikraščius. Jis buvo kviečia
mas paskaitininku, sumainiai pa
sisakydavo visokiuose lietuvių su
sirinkimuose bei suėjimuose.

Mirė jis pragyvenęs taurų ir. 
prasmingą gyvenimą. A. a. mokyto
jo Juozo mirtis yra skaudi netek
tis jo žmonai Stefanijai, artimie
siems ir patriotinei lietuvių išei
vijai. Jis išėjo iš šio gyvenimo be 
baimės, pilnai tam pasiruošęs ir 
giliai tikėdamas Kristaus pasaky
tais žodžiais: “Aš esu prisikėli
mas ir gyvenimas. Kas tiki mane, 
nors ir numirtų, bus gyvas" (Jono 
XI,25).

Aukos spausdinamai 
knygai '

A. a. dr. Broniaus Povilaičio 
knygos “Nepriklausomos Lie
tuvos žemės ūkis” išleidimo 
fondui papildomai aukojo: 
$1,000 — Kanados lietuvių fon
das; $150 — S. E. Zatorskiai, 
Windsor, Ont.; $100 — Toronto 
Lietuvių namai, Eugenija Juo- 
dienė, St. Lambert, Que., P. R. 
Kūrai, Guelph, Ont., N. Navic
kas, St. Petersburg, Fla.; $60 — 
S. Fredas, Hamilton, Ont.; $50 
— V. I. Ignaičiai, Tor., V. Že
maitis, Pefferlaw, Ont., A. Juš
ka, Sterling Higt., JAV.; $40 —
L. A. Vilkas, Sarnia, Ont.; $30 — 
L Rimšaitė, Tor.; $25 — Z. St. 
Vaškiai; St. Petersburg, JAV,
M. A. Kuolai, Tor.; $20 — P. Pe- 
karskienė, Delhi, Ont., V. Sen- 
džikas, Tor., A. V. Čepai, Tor., 
St. Jankauskas, JAV; $10 — K. 
Gaputis.

Iš viso fondo sąskaitoje tu
rime $8.500. Knygai išleisti dar 
trūktų virš poros tūkstančių 
dol. Jei kas būtų pamiršęs at
rišti gero darbelio mazgelį sa
vo vargstančiai tėviškei, tuo 
pačiu ir a.a. B. Povilaičio at
minimo įamžinimui, tai dar 
pats laikas tai padaryti1, įne- 
šant į s-tą 7961 “Paramoje” To
ronte. Informacijai telefonas: 
(519) 582-2228. P. Augaitis
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Tiek gauta, tiek išleista
Tautos fondo atstovybės Kanadoje 1985 m. apyskaita

Pajamos 1985 m. 1984 m.
1. Toronto apylinkė ................... ............ $26,000.00 $30,000.00
2. Hamiltono ............................. ............. 5,000.00 4,800.00
3 Montrealio............................. ............ 4,500.00 2,300.00
4 Delhi-Tillsonburgo ................ ............ 1,500.00 1,400.00
5. St. Catharines....................... ............ 1,768.00 2,458.00
6. Wasagos-Staynerio ............. ............ 1,557.00 1,342.00
7. Sudburio ............................... ............ 758.00 1,000.00
8. Kalgario ................................ ........... 517.00 380.00
9. Londono ............................... .......... 640.00 700.00

10. Oakvillės ............................... ........... 546.00 500.00
11. Wellando .............................. ............ 643.00 674.00
12. West Lorne-Rodnės............. ........... 365.00 370.00
13. Vankuverio ........................... ........... 380.00 365.00
14. Winnipego ............................ ............ 466.00 410.00
15. Windsoro .............................. ........... 480.00 700.00
16. Timminso .............................. ........... 155.00 90.00
17. Otavos ................................... ............ 465.00 465.00
18. Sault Ste Marie .... ............... ............ 493.00 587.00
19. Sarnijos-Kitchenerio ............ ............ 75.00 75.00
20. Bronius Bačiūnas, Simcoe .... .......... 65,000.00
21. Atskiri asmenys .................... ........... 1,865.00 1,495.00
22. Organizacijos........................ ........... 2,165.00
23 Knyga "Lietuva ir VLIK-as.... ............ 1,230.00
24 Palūkanos iš bankų............... ........... 1,598.19 1,280.12
25. Testamentiniai palikimai ...... ............ 3,010.09 6,202.45
26 Mirusiųjų atminimui ............... ............ 2,989.92 •

Iš viso..................... .........  $124,166.20 $56,640.37
1984 m. likutis ....... .......... 9,983.90 6,247.21

Balansas ................ .........  $134,150.10 $62,887.58

Išlaidos 1985 m.
1. Spauda .................................. ........  $560.65
2. Raštinė ir telefonas ............... ..........  595.21
3. Kelionės................................. .........  758.80
4. Įvairios ................................... ..........  205.00
5. Perkėlimas į Toronto apyl...... ..........  815.00

6. (teikta Tautos fondui VLIKo seime ................................. 100,000.05

Iš viso 1985 m......... .. $102,934.71
1985 m. likutis ....... 31,215.39

Balansas ................ .. $134,150.10
Tautos fondo atstovybė Kanadoje,

E. Smilgis, iždininkas A. Firavičius, pirmininkas

Tautos fondo priežiūros komitetas, patikrinęs T. Fondo
atstovybės Kanadoje kasos knygą ir bankų sąskaitas, rado, kad
visi įrašai turi pateisinamuosius dokumentus ir 1985 m. a py-
skaitos balansas bei likutis $31,215.39 atitinka kasos bei bankų
sąskaitas.

L. Girinis-Norvaiša,
S. Novogrodskienė-Balsienė

Aukos Tautos fondui Kanadoje
Sąrašas nr. 2

Brampton, Ont.
$50: J. Domeika, 25: J. Gudelis.

Brantford, Ont.
$25: E. Jasin.

Bramalea, Ont.
$50: L. M. Leveckis.

Caledon, Ont.
$50: J. Linkunaitis.

Guelph, Ont.
$25: A. Vadeika.

Kleinburg, Ont.
$100: L. V. Matukas.

Keswick, Ont.
$100: P. Krilavičius..

Newmarket, Ont.
$10: P. Sutkaitis.

Oshawa, Ont.
$50: H. Butkevičius, V. S. Knei- 

tas; $40: O. R. Bobyk.

Paris, Ont.
$20: P. Česnulis, A. Kalvelis.

Pembrook, Ont.
$50: J. Marčiukaitis.

Ottawa, Ont.
$50: dr. A. Šidlauskaitė; $30: dr. 

M. Ramūnienė; $25: kun. dr. V. Ski- 
landžiūnas; $20: dr. J. Burba, A.

Aukos Tautos fondui Toronte
$200: A. L. Krakauskas; $100: 

Brazis-Braziukaitis, Julius Gipas,
L. Kirkilis, Br. Mackevičius, B. 
Mackevičius, J. Rukša, B. Stalio- 
raitis. P. V. Sturm, A. S. Šergalis, 
A. Urbonas, S. B. Vaičaitis, V. Ke- 
rulienė; $50: Joana Budnikas, K. 
Bulvičius, V. Demikis, A. Garbe-

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Paškevičius; $10: V. Prisčepionka.

Thornhill, Ont.
$20: R. Sinkus; $15: M. Pamatat.

West Lome, Ont.
$50: A. Kojelaitis.

Samia, Ont.
$25: S. Urbontas; $20: G. Kliori- 

kaitis; $10: V. Balčiūnas, K. Bal
čiūnas, St. Rimkus.

Toronto, Ont.
$1.000: Alf. Piragis; $20: P. Seibu- 

tis Testamentiniai palikimai
$2.510: A. a. A. Gružinskas; 

$500: a. a. B. Misius.

Nuoširdžiai dėkojame visiem 
1985 metais aukojusiem Tautos 
fondui, t. y., Lietuvos laisvinimo 
reikalajns.

Šiuose sąrašuose paskelbtos 
aukos yra nuo 1985 m. kovo 1 d. 
iki gruodžio 31 d. Kurie aukojo
te metų pradžioje ir per Vasario 
16-ją, Jūsų aukos jau buvo paskelb
tos “Tėviškės žiburiuose” kovo 
mėn.

Jau esame 1986-se metuose. Ne
toli Vasario 16-tosios minėjimas. 
Nepamirškime tėvynės Lietuvos 
išlaisvinimo reikalų, ištieskime 
ranką gimtajam kraštui.

Tautos fondo atstovybė Kanadoje 

nis, S. A. Kalūza; E. Kuchalskis, 
E. A. Lorenz, H. Sakalauskas, dr. 
Saikus, F. Pawelko, P. Puidokas, 
V. Stočkus, V. Šadreika, E. Vaiče
kauskas; $40: A. V. Bajorinas, V. 
Daugėlavičius, B. Savickas; $35: 
J.P.S., dr. Karka; $30: P. Baranaus
kas, V. Gudaitis, A. Mikšis, K. Tu
ba, E. Mačiulaitis; $25: V. Balsys, 
V. Bigauskas, K. Lembertas, V. S. 
Vaičiūnas, Stef. Vaitiekūnas, Z. 
Vitartas; $20: J. Cjcėnas, Onertas, 
T. Burokas, O. ^Mikšys. K. Iva
nauskas, E. Raudjfc, E. Ališauskas,
M. Zabulionis, J. genutis; $15: W. 
V. Ūsas, J. Lėliški. Gegužis, M. 
Meiliūnas; $10: V. V. Nausėda, 
J. E. Benetis, J. Riauba, P. Šimkus, 
A. Gudavičius, K. L. Šileika. H. D. 
Pettai; $5: P. Dranginis, A. M. Eli- 
jošius.

Organizacijos: $300 — Toronto 
Lietuvių namai, Prisikėlimo par. 
kredito kooperatyvas, “Paramos" 
kredito kooperatyvas; $100: Litho- 
Art” $50: Toronto Lietuvių namų 
moterų būrelis; $25: KLKMD Lie
tuvos kankinių parapijos skyrius.

Su nuoširdžia padėka visiem 
aukotojam -

Tautos fondo 
Toronto apylinkės atstovybė

Aidas Vaidila, pirmininkas 
53 Armadale Ave., Toronto, Ont.

M6S 3W9. Tel. 762-6739

k*
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Kanados lietuvių fondas BROLIENĖ VYTAUTAS TAMULAITIS
----------- -------------------------------------------- ~

NAUJI NARIAI IR ĮNAŠAI:
1220. Sagevičius Adolfas .... $ 100
1221. N.V.B...............................  100
1222. Butkys Vladas................ 100
1223. Blauzdžiūnas Albinas .... 100
1224. Jonelis Albertas............ 100
1225. Barisas Romualdas ir

Ona.................................  100
1226. Lajukas Albinas ir

Julija .............................  100
1227. Augustinavičius Algis .... 100
1228. Augustinavičienė Irena ., 100
1229. Trečiokas Raimundas .... 100
1230. Vaičaitis Bronius ir

Sofija .............................. 300
1231: Permino Stanislovo 

atminimui............. 100
1232. Nagių, Augustino ir

Antaninos atminimui.... 100
1233. Toronto ateitininkų

organizacija ................... 200
1234. Varankienės-Urbonavičiūtės

Uršulės atm..................... 100
1235. Cicėnas J.........................  100
1236. Sagevičienė Eugenija .... 100
1237. Ramonas Kostas............  200
1238. Gustainio Vytauto

atminimui......................  190
1239. Luomanienė Ieva .......... 100
1240. Slavinskų atminimui .... 1000
1241. Stravinskienė R..............  100
1242. Girnys Kazys................... 100
1243. Stanius Leonas .............. 500
1244. Lapienė Gražina............ 100
1245. Lapas Ričardas.............. 100
1246. Gudžiūnas Kazimieras ... 100
1247. RadžiusVytautasirVita.. 100
1248. Aukštaitis Jonas ............ 100
1249. Aukštaitis Birutė........... 100
1250. Aukštaitis Paulius ........  100
1251. Aukštaitis Jonas

Paulius........................... 100
1252. Kaminskas Kazimieras .. 100
1253. Barbatavičius Paulius ... 100
1254. Laurinaitis Antanas .....  100
1255. Andrulienė Salomėja.... 100
1256. Ruzgys Jonas ................. 100
1257. Ruzgienė Konstancija .... 100
1258. Žiūraitis Jonas............... 100
1259. Linkevičius Pranas.......  100
1260. Aulinskas Antanas........  100
1261. Petronis Joseph............. 100
1262. Anapilio sodybos

korporacija ...................  100
1263. Aušrotienė Sigita ..........  100
1264. Skrebūnienė Ona .......... 100
1265. Paulionis Vincas ........... 100
1266. Ališauskas Pranas ........  100

PRADINIAI {NAŠAI:
Stankienės Kostės atm......... $ 75
Ivanauskas Vacys..................... 50
Augaitis Petras ......................... 20

"Gintaro" ir "Vaivorykštės" išvykos
Kanados Lietuvių Bendruomenės dėmesys Vakarų Kanados tautiečiams

1983 m. Kanados Lietuvių 
Bendruomenės tarybos suva
žiavime Vakarų Kanados apy
linkių atstovai kreipėsi į vi
sus narius su prašymu nepa
miršti tolimųjų vakarų lietu
vių ir sudaryti sąlygas jų lie
tuviško kultūrinio gyvenimo 
išlaikymui.

Kanados lietuvių išsibarsty
mas per beveik pusę kontinen
to yra šio krašto problema. 
Dažniau aplankome kitą pusę 
Atlanto, negu savo krašto va
karinę jūros pakrantę. Kartais 
greičiau skiriame finansinę ir 
moralinę paramą kitų kraštų 
lietuviams, negu saviems Bri
tų Kolumbijos, Albertos ar 
Manitobos provincijų tautie
čiams.

Dažnai žvelgiame į kitų kraš
tų lietuvių nutautėjimą. Sa
vame krašte, išvažiavę iš di
džiųjų centrų — Toronto, Ha
miltono; Montrealio randame 
apylinkes, kur lietuvių mokyk
los nebeveikia, jaunos lietu
vių ar mišrios šeimos sunkiai 
atsispiria asimiliacijos pro
cesui, vyresnioji karta, kiek 
jėgos beleidžia, stengiasi iš
laikyti lietuviško kultūrinio 
gyvenimo trupinėlius, būdami 
apsupti plačios kanadiečių 
visuomenės.

Kanados Lietuvių Bendruo
menės kultūros komisija, at
sižvelgdama į Vakarų Kanados 
tautiečių prašymus bei ruoš
dama 1985 m. Kanados lietu
vių kultūrinės veiklos semi
narą, atkreipė ypatingą dėme

GINKIME LIETUVIŲ TEISES!
Nepamirškite savo aukos 

Lietuvių Teisėms Ginti Fondui 
Prašome pasinaudoti šia atkarpa. Čekius rašyti “Lietuvių 
Teisėms Ginti Fondas” (arba “American Lithuanian Rights 
Fund, Inc.”) ir siųsti adresu: 5620 So. Claremont Ave., 

Chicago, Illinois 60636, USA

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui...... US $............ v.............

Pavardė, vardas ..........................................................................

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

{NAŠUS PAPILDĖ:
3. Bersėnas Juozas ... iki $ 800

10. Mockus Zigmas ir
Liudvika.........................  800

23. KLB Otavos apylinkė .... 8200
72. Lukošius K....................... 500
73. A. T. Kojelaičiai .......  60,100

109. Balsys Leopoldas ......... 800
142. Bersėnas Eugenijus....... 400
176. Repečka M. & J..........  200
243. Mingėla Antanas .........  1300
380. Treigio Sergijaus atm.

.................................. iki 779
450. Lukoševičiaus Kosto

atm...................................  300
525. Toronto liet, sporto klubas

“Vytis”............................  400
537. Stalioraičio Juozo atm. .. 600
596. Čepo Stasio atm..............  755
608. Latauskas Petras .........  1200
633. Tamošaitienė

Anastazija .....................  300
655. Tumosa Zenonas ...........  400
688. Zulono Jono atm.............. 700
692. Bačėnas Vincas ............. 400
766. Toronto Lietuvių

namai............................ 5300
771. Masiulienės Marytės

atm...................................  125
784. Staniuvienės Elenos

atm.................................  1000
794. Zatorskis Edvardas ir

Sofija ............................ 6600
846. Miliausko Edmundo

atm...................................  305
851. Januškevičius Česlovas 800
946. Mitalo Adolfo atm........... 350
947. Radzevičienė-Mitalienė

Leonarda .......................  350
988. Bersėnienė Vida ...........  200

1040. Domeikos Juozo atm....... 275
1070. Krilavičius Pr. ir M......... 200
1102. Hamiltono sporto klubas

“Kovas” .......................... 200
1132. Savickas Balys ............... 300
1148. Piečaitis Vincas ir

Silvija ............................. 200
1191. Vaškevičiaus Juozo

atm................................... 355
1210. Barysienės Eugenijos
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Kanados lietuvių fondo vadovy

bė dėkoja visiem, padėjusiem 
rinkti įnašus, naujiems ir įnašus 
papildžiusiems nariams. Visos 
mūsų aukos eina mūsų Tėvynės ir 
tautos laisvei bei gerovei.

KL fondas tikisi, kad šiais 1986 
metais narių skaičius padidės bent 
dvigubai!

Būkite malonūs pranešti pasi
keitusius adresus. KLP 

sį į Vankuverio, Edmontono, 
Kalgario ir Winnipego lietu
vius. Su Kanados lietuvių fon
do finansine parama šių toli
mų apylinkių atstovai galėjo 
dalyvauti ir pranešti apie sa
vo kolonijų kultūrinį gyveni
mą bei diskusijose aktyviai 
dalyvauti kai kurių problemų 
sprendimuose.

Šiais metais kultūros komi
sija vykdo kitą svarbų projek
tą, liečiantį Vakarų Kanados 
lietuvius. Jos iniciatyva rug
pjūčio 16-31 d.d. Toronto lie
tuvių jaunimo ansamblis “Gin
taras” ir Montrealio tautodai
lės vienetas “Vaivorykštė” lan
kys Winnipego, Edmontono ir 
Vankuverio lietuvius su savo 
koncertais ir darbais. Šių kul
tūrinių vienetų apsilankymas 
Vakarų Kanadoje, tikime, ne 
tik pagyvins šių apylinkių lie
tuvių veiklą, bet ir sudarys 
sąlygas puoselėti lietuvišką 
kultūrą kanadiečių visuome
nėje. Viešėdami Vankuveryje, 
“Gintaras” ir “Vaivorykštė” 
dalyvaus “EXPO 86” tarptauti
nėje parodoje, atstovaudami 
Kanados lietuviams. Edmonto- 
ne sudaromos sąlygos pasiro
dyti didžiausiame Šiaurės 
Amerikos prekybos centre. 
Winnipege derinami pasirody
mai su tradicine “Folklorama”.

Remkime visi šią kelionę, 
nes niekas kitas geriau nesi
rūpins mūsų plačiąja, išsibars
čiusią Kanados lietuvių šeima, 
kaip mes patys!!

KLB kultūros komisija

Dainos vienetas “Nemuno dukros" ztustralijos Adelaidėje paminėjusios 
savo veiklos dvidešimtmetį. Iš kairės sėdi — kvinteto akompaniatorė D. 
KAMINSKIENĖ, vadovė S. PUSDEŠRIENĖ: stovi — Z. VENCIENĖ. B. 
BUDRIENĖ, J. NEKROŠIENĖ, A. KAMINSKIENĖ Nuotr. A. Budrio

Nemuno dukros
Dvidešimtmetis moterų kvintetui Adelaidėje

Ištvermingai veikli Adelai
dės lietuvių katalikių moterų 
draugija 1985 m. suruošė 25- 
ąjį šiupinį. Šis renginys savo 
linksma programa, kurią pa
prastai sudaro vaidybiniai 
škicai, kupletai ir panašios 
nuotaikos sceniniai vaizde
liai, per eilę metų tapo vienu 
mėgstamiausių ir labiausiai 
adelaidiškių lankomų parengi
mų. Prieš 20 metų šiupinio pro
gramose buvo pasigesta leng
vos, žaismingos, pramoginės, 
na, ir patriotinės dainos. Dėl 
to 1965 m. iš dr-jos narių, A. 
Urnevičienei vadovaujant bu
vo sudarytas moterų kvartetas, 
kuris, 1971 m. išleisdamas sa
vo dainų plokštelę “Rankšluos- 
tin jausiu — Lietuva tėvynė”, 
pasivadino “Nemuno dukrų” 
vardu.

Toje metų eilėje, keičian
tis dainininkėms ir vadovėms, 
šis lietuviškos dainos viene
tas ne tik pastoviai išliko, bet 
įgijo vis didėjančio populia
rumo, taip kad retas minėji
mas, pagerbimas ir kiti pana
šūs renginiai apsieidavo be 
“Nemuno dukrų” dainų. To pa
sisekimo priežastimi buvo ir 
tebėra dainininkių geras pasi
ruošimas ir patriotinė nuotai
ka, kuri yra ryškiausia gija 
jų dainuojamose dainose

Daug gražių žodžių ir pagy
rimų “Nemuno dukroms” yra 
likę Australijos lietuvių spau
doje, bet jie visi yra minėji
mų ir pagerbimų aprašymuo
se. Tik dvidešimtmečio sukak
ties padirgintos “Dukros” ryžo
si suruošti pilną savo dainų 
koncertą, kuris lapkričio 30 d. 
Lietuvių katalikų centro salė
je praėjo su dideliu pasise
kimu.

“Nemuno dukroms” šiuo me
tu vadovauja Saulenė Pusdeš- 
rienė. Šalia jos dainuoja: Bi
rutė Budrienė, Aga Kaminskie
nė, Judita Nekrošienė ir Zi
naida Vencienė. Jų akompa
niatorė — Dalia Kaminskienė. 
Jų repertuarą sudaro daugiau
sia dainos iš pavergtos Lietu
vos, kai kurios “nubolševikin- 
tais” žodžiais.

Dviejose koncerto dalyse bu
vo padainuotos 24 dainos: Su- 
pinsiu dainužę — liaudies dai
na, Ko parymai, sese? — auto
rius nežinomas, Ta mūs seselė
— harm. V. Viržonio, Kaip gi 
gražus — harm. J. Švedo, Vil
niaus sapnai — A. Bražinsko, 
Tykus vakarėlis — Gelažių 
bažnytkaimio daina, Lietuva, 
brangi šalele ir Prabilkite 
žvaigždės — autoriai nežino
mi, Tau, Tėvyne — A. Raudoni
kio, Oi motinėle — B. Gorbuls- 
kio, Vakaro daina — A. Bra
žinsko, Sugrįžki, geguži — A. 
Bražinsko, Plaukia Nemunėlis
— L. Andriulio, Tėviškėlė —J. 
Strolios, Ištark mano vardą — 
A. Raudonikio, Tu ateik į pasi
matymą — B. Gorbulskio, Po 
žvaigždžių lietum — T. Maka- 
čino, Motinėle, pažvelk — 
autorius nežinomas. Anksti 
rytą — A. Raudonikio, Saulėly
dis tėviškėje — B. Gorbulskio, 
Prie upelio — pagal liaudies 
dainą, Širdies daina — M. No- 
viko, Lauksiu tavęs ateinant
— A. Raudonikio, Ar žinai — 
A. Raudonikio, ir publikai rei
kalaujant dar buvo pridėta Va
karas prie ežero — A. Raudoni
kio.

Šis dainų krūvis koncerto 
klausantiems pakelti buvo tik 
vienas malonumas, nes subti
liai išjieškotas dainų perda
vimas, nuotaikų kaita ir dai
nose gražiai panaudotas jude
sys (choreografija E. Varnie
nės) pagavo klausytojų dėmesį, 
kurie savo pasitenkinimą ir 
susižavėjimą reiškė trukšmin- 
gais plojimais. Prie pakilios 
koncerto nuotaikos taip pat 
prisidėjo Pr. Pusdešrio sukur
ta scenos dekoracija — svy
ruoklis beržas ir gilumoje — 
Nemuno vaga.

Dainininkių atsikvėpimui 
abiejose koncerto dalyse bu
vo skaitoma poezija. Savo eilė
raščius skaitė du “Nemuno 
dukrų” vyrai — Kazimieras 
Kaminskas ir Pranas Pusdeš- 
ris. Nostalginės eilėraščių 
nuotaikos puikiai derinosi 
su “Dukrų” dainose išdainuo
tu paliktos tėvynės ilgesiu.

Koncerto psegramos jungė
ju buvo gabusis deklamato
rius Sietynas Kubilius, kuris 
poetiniais įtarpais vykusiai 
jungė dainas su klausytojais. 
Išnešus į sceną programos da
lyviams skirtas gėles ir dova
nėles padėkos žodžius tarė 
ALK Moterų dr-jos garbės na
rė Teresė Gasiūnienė ir Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
klebonas kun. J. Petraitis, 
MIC. Po koncerto moterų dr- 
jos paruoštoje vakarienėje 
daugelio kalbėjusių koncer
tas buvo labai gerai įvertin
tas ir iškelta mintis jį nuvež
ti ir į kitas lietuvių kolonijas. 
Koncertas buvo įrašytas į “vi
deo” ir magnetofono juostas.

“Nemuno dukros” yra gerai 
susidainavęs dainos vienetas. 
Kvintetas, nuo 1981 m. vado
vaujamas S. Pusdešrienės, at
sinaujinęs jaunomis daininin
kėmis, šiuo koncertu įrodė sa
vo muzikinį pajėgumą ir bran
dumą. Joms linkėjimai bene 
taikliausiai buvo pasakyti pro
gramos jungėjo S. Kubiliaus 
koncerto pabaigos žodyje: “.. . 
kad jų mezgama dainų pynė 
Adelaidėje niekuomet nenu
trūktų, kad prie jų jungtųsi 
jaunos dainininkės, prie tų — 
dar jaunesnės ir kad “Nemuno 
dukros”, per kartų kartas iš
likusios dainuojančiomis lie
tuvėmis, sulauktų to laiko, ka
da galės padainuoti prie Ne
muno laisvoje Lietuvoje”.

Pr. P.

Ne, nieko nepadėjo nei mo
tinos ašaros, nei tėvo rūstu
mas.

Rodos, taip aiškiai, kaip ant 
delno, rodė jam visi šitą klai
dą, bet sūnus nematė ir gana. 
Jis gynėsi atkakliai, užsispy
ręs, visokiais argumentais pa
siremdamas, kuriuos tėvas tru
pino kaip sausas šakeles.

— Gana, — pagaliau trenkė 
kumščiu į stalą, net jo žili ūsai 
pasišiaušė. — Klausei patari
mo — pasakiau. Nenori klausy
ti — žinokis. Bet svetimtautė 
į mano namus neįžengs, tai ži
nok. Vartai jai užkelti, — pa
sakė, lyg kirviu nukirto. Ir ėjo 
prie durų, nenorėdamas dau
giau ginčytis. Bet prie slenks
čio stabtelėjo ir drebančiais 
pirštais pradėjo kimšti pypkę. 
Ir lyg ne su sūnum, o pats su 
savim kalbėdamas:

— Kad tu nesulauktum, tai 
Jonaičio marti! Savanorio-kū- 
rėjo. Tai laimė, tai tėvų džiaugs
mas! Toks vyras, o savos mer
gaitės neranda. Jų aplink šim
tai, o ta gasės kaip žąsis, nė su 
tėvais saviškai nesusikalbėda
ma. Tai kas, kad ji daili. Ir mū
sų visos mergaitės dailios, su 
žibančiom akim ir nusvirusiom 
garbanom ant šviesios kaktos, 
kaip darželyje gėlytės žydi. 
Tik rinkis, po šimts velnių. O 
tos svetimosios grožis man sve
timas. Ir šaltas, lyg blizgan
čios marmurinės lentos. Akme
ninis ... Tai kas, kad ji tur
tinga. Bet aš neturiu sūnaus 
pardavimui ... Mes esam tur
tingi tik tiek, kiek savo ran
komis uždirbam. Ir tik tokiu 
turtu perkama savoji laimė, o 
ne svetimu . ..

Dar tą patį vakarą sūnus tu
rėjo grįžti į miestą. Tai ten tą 
savo laimę surado. Ir taip greit, 
dar studijų nebaigęs, užsigei
dė susižieduoti. Ir čia grįžęs 
sukėlė tokią audrą, kad apte
mo namai ir žybčiojo perkū
nija.

— Ne tu, tėvai, su ja gyvensi, o 
aš. Ne tu ją perši, o aš pats sa
vo nelaimei, kaip tu sakai, ją 
pasirinkau. Jei kentėsiu, tavo 
paguodos jau neprašysiu, — 
pakėlė balsą sūnus.

— Bet tu nenorėk, kad tėvas 
prieš savo valią tavo pražūtį 
palaimintų, sušuko. — Nė ne
galvok, kad matydamas prara
ją, į kurią lendi, dar tave pa- 
stumčiau. Ne, vaike, šito nepa
darysiu. Jei jau neišlaikysiu, 
tai bent žinosiu, kad pats sau 
sprandą nusisukai. Beliks man 
tik apverkti tave . . .

— Atsidarys, vaikeli, akys, 
atsidarys ... Tik jau mūsų su
stingusios lūpos bus juoda že
mele užbertos. Per vėlu jau bus 
išgirsti tavo prisipažinimą, 
kad ne čia į laimę kelias buvo. 
Suprasi tada, kad ne veltui mo
tinėlės ašaros liejosi.

Tų ašarų gailus sūrumas pa
siekė ir sūnaus širdį. Ją gėlė, 
skaudėjo, meilė maišėsi su ap
maudu ir pykčiu, bet ryžtas nu
galėti ją spaudė kaip replėmis. 
Ištiestos baltos rankos laukė 
jo grįžtančio. Ir juodos akys 
iš šešėlių namo kampuose žvel
gė į jį, lyg klausdamos: ar iš
tesėsi? Ne, nepasiduos jis. Tik 
reikia sukąsti lūpas ir žengti 
į priekį, nors ir tikra perkūni
ja užgriūtų. Viską išbandė, nei 
žodžiai, nei įrodinėjimai nepa
dėjo. Už tai, kad jie nematė jo 
širdies ir negalėjo pamatyti 
jos gelmėse to galingo meilės 
jausmo, kuris tempte tempė į 
tą saldųjį meilės kelią. Nieko 
kito jis dabar nematė, tik spal
vingus burtus, kurie svajonėje 
buvo tokie gražūs ir viliojan
tys ...

— Kodėl jūs visi šito nesu
prantate? — staiga paklausė. — 
lyg jūs pavydėtumėt man lai
mės ar ką!...

— Apakai, sūnau! Matau, kad 
tu aklas, šitokį žodį išgirdęs, 
— trenkė durimis tėvas ir išė
jo. Motina užsidengė veidą ir 
pro pirštus pradėjo veržtis vie
na po kitos ašaros, didelės ir 
blizgančios, jau nesulaikomos. 
Nejaukią tylą pertraukė bro
lis.

— Pavydės kas jam tokios 
mergos, — įsiterpė staiga, visą 
laiką tylėjęs. — Bent niekų ne
kvaksėtum, kaip perekšlė višta. 
Kai praeis karštis perėti, pats 
gėdysies, ką kalbi.

— Velniop man tavo pliauš
kalai! Gali tylėti. Ne tavo pa
tarimo klausiu.

— Tai kočia grįžai? Ar peklos 
namuose sukelti? Gėdos tė
vams atnešti? O dėl tylėjimo, 
tai drąsiai tau galiu atsakyti, 

kad daugiau turiu teisės čia 
kalbėti, kaip tu, visus vasa
rų darbymečius prapavėsia- 
vęs. Pasipūtė, matai, balta
rankis, mūsų prakaitu išpru
sęs. Su savo ruske jau čia ne- 
pavėsiausi ... O gal pas ją ki
taip ką ten radai, negu pas 
savas ... — išsišiepė jo lūpos, 
kandžiai šyptelėjus.

Kiek jis pastangų dėjo, kaip 
sunkiai namų naštą nešė ir 
kantriai tylėjo, kai motina vis
ką, ką geresnio turėjo, jam į la
gaminą grūdo. Ne tik viešai, bet 
ir slaptai, lyg būtų nematęs. 
Bet nepavydėjo. Turės mokytą 
brolį. Lengvai uždirbto pini
go gal negailės . . . Ne turto 
troško, o tik širdies parodymo. 
Rodos, nieko nebūtų gaila, jei 
tai sava mergaitė būtų. Kad ir 
iš miesto. Nesigėdintų ir jam 
rankos paduoti, pakalbėti ir 
pasijuokti. Bent į akis jis drą
siai žiūrėtų, nes tos pačios 
saulės auginti, tų pačių vėjų 
ir audrų blaškyti, tos pačios 
ilgesingos dainos po sunkių 
dienos darbų užmigdyti. O da
bar — neturės jau brolio. Te
gu ir pamažu, negreit, bet nu
džius jiems visiems kaip sodo 
šaka, jau išvirtusi už tvoros 
ir į svetimą kiemą daigus įlei
dus. Prigers ir jis, kaip šimtai 
ir tūkstančiai prigėrė toje gi
lioje svetimųjų jūroje, meilės 
pančiais surišti.

Graudumas ir pyktis apėmė 
jį. Pamatęs tėvo pypkės žybte
lėjimą kieme, išėjo ir jis, ne
pakeldamas troboje to slegian
čio sunkumo. Nors žinojo, kad 
brolis dar šiandien turėjo spė
ti į traukinį, bet nekinkė ark
lio. Gana jau privežiojo. Net 
nepasižiūrėjo kieme į briką, 
kurį buvo išsistūmęs. Už kluo
no pasuko takeliu į pievas, kur 
kilo vasaros vakaro rūkas. Lyg 
lengiau čia pasidarė, kai paju
to savo mylinčios žemės alsa
vimą ...

Troboje tyliai rydama aša
ras, motina dėjo jam į lagami
ną sūrius ir dešras, rūkytą kum
pį ir lydytę sviestą, kad ilgiau 
ten mieste išsilaikytų. Vis tiek 
jis buvo jos sūnus, jos širdies 
šventų virpėjimų įsikūnijimas, 
nors ir ne tuo keliu rengėsi~ei- 
ti, kuriuo sudžiūvusi jos ranka 
laimino.

— Mama, — ištarė jieškoda- 
mas skrybėlės, — aš ją myliu. 
Nejaugi nė tu manęs nesu
pranti?

— Daugiau negu tu galvoji, — 
atsakė nepakeldama galvos. — 
Aš daugiau suprantu meilę, ne
gu tu, sūneli. Už tai noriu, kad 
ji nebūtų akla. T i k gražios 
draugystės prigydyta ji išauga 
į ąžuolą, jau nelūžtantį nuo vė
jų. O kas tik greit auga, tas greit 
ir vysta. Kas tik greit užside
ga, tai tuoj ir gęsta, kaip šiau
dų ryšulėlis. O paskui tik pe
lenų krūvelė telieka. Kad tai 
neliestų viso gyvenimo, saky
čiau, daryk ką nori, bet dabar, 
taip staiga, nė nesusapnuota .. .

— Bet ji nori, kad dovano
čiau žiedą, kad būtų tikra . . .

— O tu jos net neatvežei pa
rodyti. Kam tas slaptumas ir 
toks skubumas? Visada buvai 
karštas. Užsidegdavai staiga, 
kaip degtukas. Panašus į tė
vą ... Tai netikras kelias į mei
lę, surišančią visam gyveni
mui.

Sūnus nutilo, o motina dar 
vis kalbėjo:

— O jei taip greitai ji tų su
tartuvių nori, tai dar tavęs ne

MARIJOS PUSDEŠRIENĖS padaryti Kalėdų eglutės šiaudinukų pavyz
džiai, išstatyti Daugiakultūriame centre Hamiltone Nuotr. M. Borusienės

myli, vaikeli. Tai tik laikinas 
susižavėjimas. Tikra meilė nie
kada neskuba. Ji kantri ir pasi
tikinti. Ji dažnai net nepaste
bima ugnele užsidega, kol dvi 
širdis į vieną sulydina jau užsi
liepsnojusi. Ar tu pagalvojai 
apie anūkėlius? Jie, išvydę šį 
pasaulį, pirmuosius žodžius 
girdės iš motinos. Tu jau būsi 
bejėgis... Ne tos dainelės, 
ne tos pasakos užmigdys juos, 
kurias prie savo lopšio girdėjai.

— Tai jau, mama, dar nė ves
tuvių nebuvo, o tau ir anūkė
liai atsirado, — šyptelėjo sū
nus.

— Už tai, kad tu galvoji tik 
apie šios dienos laimę ir nema
tai tų žiburėlių, kuriuos savo 
meilės spindėjimu turi uždegti. 
O jie turi ir mums šviesti ne- 
gęsdami, savo seneliams mei
lę atnešdami.

— Kodėl jūs visi man drau- 
džiate išsirinkti mergaitę, ku
rios aš noriu, — sušuko jis.

— O kas gi tau draudė rink
tis? Ar draudėm tau vaikščio
ti su Kastute? Ar draudėm par
sivesti sekmadieniais? Mes 
tik džiaugėmės, tik šypsojo- 
mės judu besijuokančius maty
dami. O kaip ji gražiai dainuo
davo! . . . Bet jau nutilo mums 
ta lakštingalėlė. O buvo mano 
slapta svajonė ... Ir vakarais 
vis melsdavaus, kad tik Die
vas judu laimintų. Bet buvau 
neverta, už tai neišklausė. Ir 
nudžiūvo ta graži gėlytė tavo 
širdyje. Nudžiūvo, vaikeli . .. 
Tu jau lendi į svetimą sodą 
obuolių vogti, lyg ten jie būtų 
saldesni. Nebus, sūneli, jie 
saldesni, nebus. Jei svetimo 
sodo šuo dar nepabudo, tai ne
būk tikras, kad jis kada nors 
neatsibus. Ir puls pasalomis 
atpažinęs svetimą vagį... O 
savi dūmai, jei jie atsiranda, 
ne taip skaudžiai akis grau
žia. Nes kiekvienas kelias ak
menuotas, kiekvienas mūsų ta
kas duobėtas. Bet savu taku 
žengiant ir juodoje naktyje re
tai kada pasitaiko paklysti.

Priminimas jaunystės mei
lės jį sukrėtė. Pati širdis, net 
prieš jo valią, pradėjo daužytis 
krūtinėje. Jau užgyjanti žaiz
da, paliesta švelniais motinos 
pirštais, pradėjo vis labiau 
skaudėti ir net kraujuoti. Jis 
greit ištarė:

— Ji buvo puiki mergytė, ma
ma. Ir dabar prisimenu. Gal ir 
be priežasties ėmėm ir susipy
kom. Teisingiau pasakius, aš 
supykau. Ji atsisakė eiti su ma
nim į gimnazijos baigimo ba
lių. Susirado kitą. Tai buvo 
pradžia nejaukios tylos. Bet 
aš toje tyloje kentėjau, mama. 
Net ir dabar ... — staiga nu
tilo.

— Geriau jau tylėtum, ne me
lą sakytum. O kada ją pakvie
tei? Tik keletą dienų prieš ba
lių. Tu galvojai, kad savo ver
tę žinanti mergaitė turėjo nu
sižeminusi laukti, kol jai tik 
išmaldą išmesi, lyg pasityčioji
mui. Aš viską žinau. O jei ki
tas buvo greitesnis, tai tik save 
kaltink, o ne ją. Ne ji susira
do, o ją surado . . . Tas Algi
mantas ir dabar ją lanko, grį
žęs iš Dotnuvos akademijos. Ir, 
tu jau netekai to rožės pumpu
rėlio, kuris taip gražiai pra
žydo ir žavi visus. Kai pribėgo 
sekmadienį pasisveikinti, tai 
net ir tavo senas tėvas išsišie
pė nematyta lig šiol šypsena ir 
griebė tik šluostytis ūsus, ne
žinodamas jau kur dėti ran
kas . . . (Bus daugiau)



Istorinės ir kitokios išeivių studijos
Lietuvių katalikų mokslo akademijos “Metraštis” VI (1985)

J. JAKŠTAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Cistersai iš Livonijos ir Prū
sijos turėjo šiek tiek įtakos 
Lietuvai tik jos valstybės pra
džioje. Bet pačioje Lietuvoje 
jie įsikūrė XVII š. gale gudiš
kuose kraštuose ir siejosi dau
giau su lenkiškais cistersais. 
Gidžiūnas rado keturis vienuo
lynus ir kiekvieną ją skyrium 
aprašė. Daugiau žvelgė į ją 
veiklą gudų unitų tarpe iki jų 
uždarymo po 1831 ir 1863 m. 
sukilimų.

Pagaliau trumpai paminimi 
trapistai — reformuoti cister
sai. Jie tik po Žečpospolitos 
padalinimo bandė kurtis caro 
Mikalojaus I malone Volynijo- 
je ir Gudijoje. Vėliau, pajutę 
ęaro nepalankumą vienuoli
joms, paliko Rusiją — persi
kėlė j Angliją ir Ameriką. Ame
rikoje jie laikosi iki šių die
nų.

Plati studija baigiama mote
rų benediktinių ir cistersių 
vienuolynų apžvalgomis. Pa
teikiamos aštuonių benedikti
nių vienuolynų istorijos. Iš
skirtinos ypač Vilniuje 1622 
m. įsikūrusios kotrynietės, 
gavusios vardą nuo puošnios 
vėlyvojo baroko stiliaus šven
tovės. Žinomas Kauno bene
diktinių vienuolynas, įsteig
tas 1627 m. ir gyvavęs iki bol
ševikinės okupacijos. Trečias 
benediktinių vienuolynas bu
vo Kražiuose (įst. 1643). Jo is
torija plačiai dėstoma ryšium 
su vadinamomis “Kražių sker
dynėmis”.

Pabaigoje minimas ir vienas 
moterų cistersių vienuolynas 
(įst. 1744) Minsko vaivadijo
je, lygiai po šimto metų užda
rytas. Tai nežymus vienuoly
nas, ir autorius mažai ką apie 
jį turėjo pasakyti.

Prie išsamiai, dalykiškai 
išdėstytos šv. Benedikto re
gulos vienuolijų pridėtas 
pluoštas vertingų, originalių 
dokumentų, svarbių Lietuvos 
istorijai. Pvz. Pažaislio vie
nuolyno steigėjo Kristupo Pa
co rašte popiežiui įsakmiai 
pažymėta, kad jo rekomenduo
jamas abatu kunigas Jeroni
mas “pažįsta kraštą ir moka 
lietuvių kalbą”. Vaidnasi, lie
tuvių kalbai dar pripažįsta
ma reikšmė, nors ir šalutine 
prasme.

Lietuva O. V. L. Milašiaus 
kūryboje

Tokia tema A. Šlepetytė- 
Janačienė skaitė paskaitą Niu
jorko LKM akademijos židiny
je Milašiaus minėjime. Prele
gentė sako, kad tema yra pla
tesnės prancūzų kalba parašy
tos studijos ištrauka. Tad ne 
per ilgiausia apybraiža yra 
gilių studijų išdava. Autorė 
nepašykšti teikti skaitytojui 
gausių ištraukų iš Milašiaus 
raštų (daugiausia eilėraščių). 
Apybraižos turinys — Mila
šiaus raštų citatos ir jų inter
pretavimas. Tai įdomus skaiti
nys, supažindinantis skaityto
ją su tuo mūsų besikuriančiai 
valstybei (nuo 1918) didžiai 
nusipelnusiu autorium.

Pasak autorės, Oskaras Mila
šius buvo poetas mistikas ir 
filosofas. Jis kūrė poeziją, sirg
damas nostalgijos liga, ilgė
josi savo jaunose dienose pa
likto Čerėjos dvaro (Gudijoje) 
ir jo gamtinės aplinkos. Jis 
gyveno svajonėmis apie savo 
senolių praeitį ir liūdėjo, kad 
visa yra dingę.

Gal ne vienam skaitančiam 
šią apybraižą kils klausimas, 
kaip pavyko lietuviams įtrauk
ti tokį svajoklį poetą į lietu
višką aplinką, pažadinti lietu
višką sąmonę, sudominti lietu
vių tautos praeitimi. Gal isto
rinė Lietuva, aprėpusi jo tėviš
kę, tapo dingstimi pokarinėse 
sąlygose pasidaryti lietuvišku 
patriotu ir palinkti į Lietuvos 
praeitį.

Autorė antram apybarižos 
skyriui duoda antraštę “Lietu
vių tautos kilmė ir kiti O. V. 
Milašiaus raštai”. Čia ji apžvel
gia jo raštus apie Lietuvą, ra
šytus nuo 1918 m. Šių raštų ap
žvalga ir aplamai visos kūry
bos teikia patrauklų to lietu
vio konvertito asmenybės vaiz
dą.

Vilniaus universitetas
Pasižymėjęs istorikas Pau

lius Rabikauskas, didžiai išsi
mokslinęs, ypač pagalbiniuose 
istorijos moksluose, kaip pa
leografija, diplomatika, ren
gia išsamią senojo Vilniaus 

universiteto istoriją. Jis kau
pia medžiagą tam veikalui ir 
rašo studijas.

Šiame “Metraštyje” paskelb
ta dalis monografijos “Vil
niaus universiteto rektoriai 
(1569)-1579-1773”. Monografija 
yra dviejų dalių. Pirmoje da
lyje pateikiama bibliografinė 
rektorių sąrašų apžvalga. Pra
dedama nuo istoriko Vijūko 
Kojalavičiaūs (1607-1679) ir 
tęsiama iki paskutinių univer
siteto gyvavimo laikų. Šis tas 
papasakojama ir apie autorius 
bei jų veikalus. Nesusilaiko 
monografijos autorius nepa
kritikavęs sovietinių autorių, 
klaidingai rašiusių apie Vil
niaus akademiją. Dalis bai
giama skyreliu “Kaip buvo ski
riami Vilniaus akademijos 
rektoriai”.

Antroji dalis — rektorių ka
talogas, kur vaizduojama jų kil
mė, tautybė, universitetinė 
veikla su biografinėmis žinio
mis. Monografija nebaigta. Pri
vedama iki devinto rektoriaus 
Pauliaus Bokšos (1552-1627). 
Tęsinys turės būti kada nors 
sekančiame tome.

Tautybė ir kūryba
Pirmaisiais Lietuvos nepri

klausomybės metais garsėjo la
bai rašius aukštesnės mokyk
los mokytojas Juozas Gobis. Jo 
gausūs raštai, kaip mokykli
niai vadovėliai, apybraižos, 
straipsniai mokytojams ir mo
kiniams buvo žinomi skaiti
niai. Gobis parašė ir išleido 
pirmą mūsų mokykloms visuo
menės mokslo vadovėlį, išėju
sį net penkiomis laidomis. Iš 
daugybės Gobio raštų pakliuvo 
į “Metraštį” straipsnis “Tau
tybė ir kūryba”. Trumpas 7 
puslapių rašinėlis nėra kon
densuotas. Tai palaidų minčių 
rinkinys, pamargintas žymių 
kūrėjų užuominų ir lietuvių 
autorių citatų. Rašinys liudija 
buvus autorių plačiai apsiskai
čiusi pedagogą jau pačioje 
Lietuvos nepriklausomybės 
pradžioje.

Urugvajaus lietuviai
Kun. Petro Dauginčio, SJ, 

parašyta istorija yra kartu ir 
pergyventa. Ji pagrįsta daugy
bės asmenų liudijimais.- Pasa
kojimas nuoseklus, sklandus, 
laikantis chronologinės eilės, 
perpintas gyvenimo faktais. 
Tad skaitytojas gauna gyvą 
Urugvajaus lietuvių istoriją.

Lietuvių imigracija į Urug
vajų pradedama nuo 1923 m., 
kai pradedama jų statistikos 
lentelė. Ji tęsiama iki 1939 m., 
t. y. iki Lietuvos nepriklauso
mybės galo.

Didžiausias skaičius išei
vių rodomas 1929-1930-1931 m., 
atseit, didesnės ūkio krizės 
metais. Dėstymas pradedamas 
nuo sunkaus pirmų ateivių 
kūrimosi. Todėl pirmam sky
riui duodama antraštė “Įsikū
rimo vargai”. Sunkiai sekėsi 
pirmiems ateiviams įsikurti 
krašte, kur pramonė buvo silp
na. Daug lietuvių slankiojo 
be darbo arba gaudavo trum
palaikį darbą. Tačiau pavar
gę vis kaip nors įsikurdavo 
ir pradėdavo pakenčiamai 
verstis. Įsigydavo net sklypus, 
pasistatydavo namukus, im
davo verstis daržininkyste ir 
taip ūkeliuose šiaip taip pra
sigyvendavo.

Kai lietuviai šiek tiek pra- 
sikūrė, ėmė burtis pirma į po
litines, vėliau į kultūrines or
ganizacijas. Kaip ir reikėjo 
laukti, pirma steigėsi, kaip 
autorius rašo, “prokomunisti
niai sambūriai”. Ir supranta
ma kodėl. Juk iš Lietuvos va
žiavo daugiau nesugebėję ar 
nenorėję prisitaikyti prie savo 
krašto gyvenimo. Netrūko tarp 
jų ir aiškių prez. A. Smetonos 
autoritetinio režimo priešų.

Stipriau už komunistuojan
čius pasireiškė socialistiniai 
sambūriai. Jie veikė net įsi
jungdami į vietinę socialistų 
partiją. Socialistai leido laik
raštį “Naujoji banga” nuo 1931 
m. 7 metus.

Kun. T. Radžius organizavo 
nuo 1932 m. tautinius bei ka
talikų sambūrius. Juos stipri
no Lietuvoje įsikūrusi Drau
gija užsienio lietuviams rem
ti. Ji siuntė lietuviškas kny
gas, ir jos pačios skyrius įsi
steigė Montevideo mieste. Lie
tuvybei pagyvinti nemaža svė
rė ir lietuvių mokyklos įstei
gimas 1932 m. Ji veikė lietu
vių vyriausybės remiama iki 
1940 m., t. y. iki Lietuvos oku
pacijos.

Okupacija nesugriovė Urug
vajaus lietuvių organizacinio 
gyvenimo, tačiau jį pakeitė 
įsisteigusi komunistų draugi
ja. Ji ėmė siųsti paramą “ka
riaujančiai Rusijai”. Ėmė veik
ti persiorganizavusios ir tau
tinės bei katalikų draugijos. 
Jų, kaip ir prokomunistinių 
draugijų, veikla, pavaizduo
jama iki 1945 m. Iki to laiko 
siekia kun. Dauginčio parašy
ta istorija. Prie jos yra pridur
kas “Kolonijos meninė veikla 
iki karo pabaigos” (1927-1945). 
Tai visokių vaidintojų, chorų 
bei chorelių nomenklatūra. 
Susidaro įspūdis, kad sąrašas 
nebaigtas.

Žmogus ir technika
Į “Metraštį” įterpta nedide

lė (13 p.) studijėlė “Žmogus 
ir technika”. Jos autorius — 
mūsų filosofas V. Vyčinas yra 
Žymaus vokiečių filosofo Hei
degerio sekėjas ir pagal jo 
traktatą “Die Technik und die 
Kehre” (1962) parašė savo apy
braižą.

Pirmiausia filosofas išskai
čiuoja modernios technikos 
žmogui teikiamus patarnavi
mus. Naujausiame technikos 
amžiuje viskas atrodo sužmo
ginta — viskas pasiekta žmo
gaus nepažabotam reikalavi
mui, jo paslaugai. Pagrindinė 
sąvoka visame išvedžiojime 
yra Tiekmė (rašoma didžiąja 
raide). Iš tiekmės kyla jos iš
dava — grįžtis (Kehre). Šios 
abi sąvokos dominuoja moder
niame technikos pasaulyje. 
Jos daro žmogų “Būties vasa
lu, bet ne tiekmės vergu”. 
Aplamai mūsų filosofo labai 
kondensuotai perteikti Hei
degerio samprotavimai sun
kiai gali būti suprantami ei
liniam “Metraščio” skaitytojui.

Prelatas M. Krupavičius
Ilgas Petro M a 1 d e i k i o 

straipsnis yra iš dalies san
trauka jo plačios monografijos, 
parašytos mirus prel. M. Kru
pavičiui. Mažas skirtumėlis 
“Metraščio” apybraižoje po
skyris “Mykolo Krupavičiaus 
asmuo”. Tai perdėta panegiri
ka, prasidedanti pirmuoju sa
kiniu: “Krupavičius savo veik
loje pasireiškė kaip kovoto
jas dėl lietuvybės, kunigas- 
teologas, politikas, demokra
tijos gynėjas, reformininkas, 
rašytojas, intelektualas, žur
nalistas, — visose tose srity
se pasireikšdamas kaip stip
rus asmuo.” Tiesa, Krupavi
čius buvo labai žymi asmeny
bė nepriklausomos Lietuvos 
istorijoje. To joks geros va
lios lietuvis neturėtų neigti, 
tačiau jo liaubsinimas net aš- 
tuoniais panegiriškais žo
džiais yra jau hiperboliškas. 
Kritiškas istorikas prelato 
gyvenimo ir veiklos tyrinėto
jas galėtų surasti ir ydų jo veik
loje. Autorius P. Maldeikis ir 
plačioje monografijoje, ir apy
braižoje pasirodė daugiau pre
lato gerbėjas kaip istorikas.

Švento Rašto vertimai
Kun. A. Rubšys, įžymus 

Šventraščio tyrinėtojas, pa
teikia straipsnį apie Šventraš
čio vertimus. Straipsnis dvie
jų dalių: Šventraščio vertimai 
aplamai ir vertimai į lietuvių 
kalbą. Pirmoje dalyje sumini
mi vertimai iš pirmykščių tri
jų kalbų, kuriomis jis buvo 
parašytas. Senasis Testamen
tas hebrajų ir aramajų kalbo
mis ir Naujasis — graikų. Kai 
helenizmo amžiuje, po Alek
sandro Makedoniečio nukaria
vimų, plito rytiniame pasau
lyje graikų kalba, Egipte įsi
kūrę žydai kolonistai ėmę kal
bėti graikų kalba. Jiems pri
reikė graikiško Šventraščio 
(Senojo Testamento). Jų reika
lavimu ir atsirado graikiškas 
Šventraštis, gavęs lotynišką 
“Septuagintos” vardą. Verti
mas buvo pirmas krikščionių 
naudojamas Šventraštis.

Vėliau rytų krikščionys ren
gė savo kalbų Šventraščio ver
timus. Kai krikščionybė ėmė 
sklisti vakarinėje imperijos 
dalyje, prireikė lotyniškų ver
timų. Autorius nurodo du pa
grindinius vertimo tipus: af- 
rikinį (Kartaginoje) ir euro
pinį (pietų Prancūzijoje ir 
šiaurės Italijoje). Garsiausias 
ir plačiausiai pasklidęs Švent
raščio vertimas, gavęs “Vulga- 
tos” vardą, buvo atliktas šv. 
Jeronimo (357-405). Po Guten- 
bergo spaudos išradimo atsira
do spausdinti Šventraščiai 
įvairomis europinėmis kalbo
mis. (Nukelta į 8-tą psl.)

ONA MIKULSKIENĖ LTM Čiurlionio ansamblio Klivlande kanklių or
kestro vadovė, kuri rūpinasi a. a. Alfonso Mikulskio kūrybos išleidimu

Gruodžio “Musų sparnai”
ALFONSAS NAKAS

Lietuvių evangelikų refor
matų žurnalas “Mūsų sparnai”, 
įsteigtas 1951 m., jau kuris lai
kas punktualiai išeina kiek
vienų metų vidury ir gale. Jo 
59-tas numeris, kaip visada 96^ 
puslapių, skaitytojus pasiekė 
1985-jų gruodžio pabaigoj. Žur
nalas leidžiamas Čikagoje. Da
bartinis vyr. redaktorius — 
Petras Bružas, o administra
torius — Jonas Palšis. Šalia 
religinio turinio straipsnių, 
daug vietos skiriama istori
nėm studijom, kultūrinėm apy
braižom bei lietuvių protes
tantų (reformatų ir liuteronų) 
veiklos kronikai. Visuose “MS” 
numeriuose, ir čia aptariama
jame, randame rašinių bei 
nuotraukų Birži#temomis (nes- 
gi Biržai — mūsų evangelikų 
reformatų sostinė).

Štai pastabos apie keletą 
“MS” 59-to numerio rašinių, 
kurie, mano nuomone, verti 
kiekvieno skaitytojo dėmesio.

Kun. dr. Eugenijaus Geru
lio “Moterų kunigystė” (paaiš
kinta, jog tai paskaita, skai
tyta 1983 m. vidury lietuvių 
liuteronų sinode Čikagoje) ke
lia jautrų, kontroversinį mo
terų kunigystės klausimą. Au
torius skelbia dešimtį kliūčių 
arba priekaištų ir, visas kliū
tis paneigęs, moterų kunigys
tei pritaria.

Tęsiama ankstesniam “MS” 
numery pradėta didesnė kun. 
Vytauto Bagdanavičiaus, MIC, 
studiją “Radvila Juodasis — 
teologas”. Joje iškyla visa 
eilė Lietuvos-Lenkijos XVI š. 
politinių bei religinių asme
nybių, protestantų ir katali
kų, su centrine asmenybe Mi
kalojum Radvila Juoduoju. 
Neužbaigta, seks tęsinys.

Jackaus Sondos “Prof. Vac
lovas Biržiška”, kaip autorius 
paantraštėje paaiškina, yra 
“keli brūkšneliai Vaclovo Bir
žiškos portretui”, kurį anks
tesniuose “MS” numeriuose 
pradėjo piešti Jurgis Jašins- 
kas. Tie “brūkšneliai” nepa
prastai įdomūs, dargi penkiom 
nuotraukom iliustruoti.

Legendiniu ir labai neigia
mu Čičinsku tapusį Vladislo
vą Viktoriną Sicinską ar Si- 
cinskį rehabilituoja Jurgis 
Jašinskas savo ilgesne studi
ja “Čičinskas”. Iš tikrųjų šį 
XVII š. Lietuvos patriotą re- 
habilitavo Jašinsko jaunystės 
draugas, buvęs “Tėviškės žibu
rių” red. Adolfas Šapoka (LE 
IV tome). J. Jašinskas A. Ša
pokos studiją praplečia, pa
remia dar kitais šaltiniais ir 
akcentuoja, kad V. V. Sicins- 
kas lenkų rūstybę užsitraukė 
ne tik kaip Lietuvos patriotas, 
bet ir kaip protestantas.

Įdomus ir arabų pasauliu 
besidomintiems naudingas Ar
vydo Ramonio kelionių repor
tažas “Prie Nilo”. Kiti rašiniai: 
Algirdo Gustaičio “Pranas 
Domšaitis” (to paties vardo 
knygos recenzija); Jono Kut- 
ros “Kanauninkas Mikalojus 
Daukša” (jį cituojant kelia
mas lietuvių kalbos grožis); 
Viliaus Nastopkos “Kartuvių 

kalnas” (novele pavadintas 
pasakojimas apie fiktyvų XIX 
š. knygnešį, už šį darbą už
mokėjusį gyvybe). Šiurpą ke
lia tuzinas nekrologų — tiek 
nuo paskutinio “MS” numerio 
amžinybėn išėjo lietuvių pro
testantų veikėjų. Žurnalo ga
le — keletas kronikos žinučių, 
o tarp jų, nežinau kodėl, įdė
tas pustrečio puslapio miru
sios žurnalistės, “MS” (ir “Tėv. 
žiburių”) buv. bendradarbės 
Aleksandros Vaisiūnienės ra
šinys “Gyvenimo reikalavi
mai”.

Turiu dar pastebėti: nors 
“Mūsų sparnai” visada kietai 
gina protestantiškus princi
pus, juose tikrai gyva ekume
ninė dvasia. Katalikai, kuni
gai ir pasauliečiai, kurie su 
protestantais randa bendrą 
kalbą, čia pagarbiai paminimi.

“Mūsų sparnų” kaina nenu
statyta, jie siunčiami už bet- 
kokią auką. Jų adresas: 5718 
S. Richmond St., Chicago, IL 
60632, USA.

Sukakties ženklo 
konkursas

Rengiantis 1987 metais švęs
ti Lietuvos krikšto atnaujini
mo sukaktį, pratęsiamas jubi
liejaus ženklo konkursas.

Lengvai suprantamas ženk
las (logo) turi tikti laiškams 
popieriui, vokams, metalinei 
sagei, lipinukams, plakatams, 
medžiaginiams ženkliukams, 
marškinėliams ir kitiems ga
miniams.

Konkursui siunčiamas origi
nalas 18 x 18 cm (7 x 7 colių) 
plote telpantis ženklas ir to 
paties ženklo fotokopija, tel
panti 2.5 x 2.5 cm plote. Abu 
turi turėti 4 cm (1.5 colių) bal
tus kraštus. Daryti vienos spal
vos arba ligi trijų spalvų, bet 
projektas turi tikti tik vienos 
spalvos gaminiui. Įrašyti tris 
krikšto datas: 1251, 1387, 1413 
ir dabartinio jubiliejaus me
tus—1987. Galima įpiešti su ju
biliejumi susijusius žodžius 
lietuvių ar kita kalba.

Skiriamos dvi premijos: pir
moji $400.00 ir antroji $250.00. 
Vertintojų komisija bus suda
ryta vėliau. Premijuoti projek
tai tampa konkursą skelbian
čio komiteto nuosavybe, o ne
premijuotus galės autoriai at
siimti.

Projektus, pasirašytus sla
pyvardžiu su tikra pavarde ir 
adresu atskirame voke, siųsti 
ligi 1986 m. kovo 1 d. (pašto ant
spaudas) šiuo adresu: Lietuvos 
krikščionybės jubiliejaus 
ženklas, 5620 So. Claremont 
Ave., Chicago, IL 60636, USA.

Atsiųsta paminėti
PENSININKAS, JAV Lietuvių 

Bendruomenės socialinių reikalų 
tarybos žiniaraštis, leidžiamas 
Čikagos skyriaus. Redaktorius —- 
Karolis Milkovaitis. 1986 m. sausis.

Kostas Burbulys, ŠVENTASIS 
RAŠTAS. Komentarai - aiškini
mai. Pirmoji Mozės knyga — pra
džia. Čikaga, 1985 m., 191 psl. Pra- 
termėje pasakyta, jog tai pirmas 
evangelikų komentaras lietuvių 
kalba.
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« KlILTMEJE VEIKLOJE
Inž. Mikalojaus Ivanausko 

liepsnos tapybos darbų paroda 
Floridoje. St. Petersburg Beach, 
buvo surengta 1985 m. gruodžio 
17 — 1986 m. sausio 15 d.d. vieti
nio banko galerijoje. Su išdegin
tais tapybos ir grafikos darbais 
inž. M. Ivanauskas pradėjo reikš
tis dar Lietuvoje. Tokia jo darbų 
paroda jau 1938 m. buvo surengta 
Kaune.

Aktorė Ingrida Blekytė vis stip
riau įsitvirtina Čikagos universi
teto "Court” teatre (5535 So. Ellis 
Ave.), kur prieš Kalėdas buvo vai
dinama R. B. Sheridano (1751— 
1816) komedija “The Rivals” 
(Varžovai). Ji talentingai atliko 
tarnaitės vaidmenį, gerai apval
džiusi tų laikų britiškas manieras 
ir to laikotarpio anglišką tarmę.

Jaunos dail. Vilijos Rastony- 
tės-Patch darbų parodą Brukly- 
ne. Kultūros židiny, 1985 m. gruo
džio 7-8 d.d. surengė Lietuvių 
fondo atstovybė Niujorke, vado
vaujama Lilės Milukienės. Paro
dai buvo sutelkti Cape Cod pajū
rio gamtovaizdžiai su smėlio ko
pomis, ramiomis Atlanto bango
mis, laiveliais, žvejų bakūžėmis, 
padangėje plaukiančiais debesi
mis, ilgasparnėmis žuvėdromis, 
randamomis beveik kiekvienam 
gamtovaizdy. Dail. V. Rastony- 
tė-Patch taipgi žavisi švelniomis, 
grakštutėmis gėlėmis ne tik va
zonuose, bet ir patvoriuose, ber
želių papėdėse.

Aloyzas Baronas, žurnalistas, 
rašytojas ir poetas, mirė Čikago
je 1980 m. rugsėjo 7 d. Penktosios 
jo mirties metinės Čikagoje per
nai buvo paminėtos net du kartus. 
Pirmąjį minėjimą spalio 11 d. Jau
nimo centro kavinėje surengė Lie
tuvių rašytojų draugija, o antrąjį 
lapkričio 24 d. Šv. Antano para
pijos salėje — LB Cicero apylin
kės valdyba su pirm. A. Šulaitie- 
ne. Apie A. Baroną, kaip rašyto
ją ir žmogų, kalbėjo jo bičiuliai 
— dr. P. Kisielius, A. Šatas ir A. 
Markelis. Šia proga susipažinta su 
jo pomirtiniu poezijos leidiniu 
"Daiktai kasdieniniai”. Aktorė 
Laima Šulaitytė-Day skaitė A. Ba
rono novelę “Pirmoji valanda”, 
Vytas Laniauskas — pluoštą, jo 
satyrinių eilėraščių.

Etnografinis “Sodauto” an
samblis Bostone 1985 m. gruo
džio 7 d. surengė koncertą su nau
ja programa lituanistinei mokyk
lai paremti. Ansambliui vadovau
ja Gitą Kupčinskienė, o instrumen
tinę liaudies muzikos dalį tvarko 
jos vyras Aidas Kupčinskas. Nau- 
jon programon buvo įjungta 20 se
nųjų liaudies dainų bei sutarti
nių apie rūtą ir žirgą. Senovės 
nuotaiką sustiprino filmuotojo 
Perkūno Krukonio paruoštos ir 
ekrane rodomos Lietuvos vaizdų 
skaidrės. Buvo atsisakyta moder
nios Lietuvos, pasitenkinant jos 
kalneliais ir pakalnėlėmis, miš
kais, miškeliais, ežerais ir ežerė
liais, saulėje spindinčiomis upių 
juostomis. Vaizdai buvo pritaiky
ti atliekamom dainom ir sutarti
nėm. Naujoji “Soduto” programa, 
atspindinti senąją Lietuvą, tin
ka tautinėm šventėm net ir Vasa
rio 16 minėjimam.

“Margučio” vadovas P. Petru
lis Čikagos lietuvius 1985 m. gruo
džio 1 d. pakvietė į sol. Evos Ta- 
mulėnaitės, mezzo-soprano, kon
certą Jaunimo centre. Kvietimas 
buvo malonus, bet netikėtas. 
Daug kas nieko nebuvo girdėjęs 
apie šią dainininkę. Iš pranešimų 
spaudoje paaiškėjo, kad jos tėvai 
gyvena Amerikoje: tėvas yra lie
tuvis, motina — estė, kalbanti 
lietuviškai. Sol. E. Tamulėnaitė 
yra baigusi operos klasę Vienos 
konservatorijoje, debiutavusi 
Kopenhagos operos teatre atlie
kamoj G. Rossinio operoj “Se
vilijos kirpėjas”. Šiuo metu dai
nuoja V. Vokietijoje, muzikinia
me Gelsenkircheno teatre, kurio 
repertuarą sudaro operos, opere
tės, muzikiniai veikalai ir bale
tai. Čikagiečiams skirtame sol. 
E. Tamulėnaitės koncerte skam
bėjo lietuvių kompozitorių kūri
niai: A. Kačanausko "Kad aš naš
laitėlė", VI. Jakubėno “Plaukia 
antelė", "Tėvas su močiute savo”, 
K. V. Banaičio “Obelų žiedai”, K. 
Kavecko “Na, tai kas” ir VI. Ja
kubėno “Gėlės iš šieno”. Progra
mon ji buvo įjungusi ir estiškų 
dainų. Visiems ypač patiko estų 
vestuvinio liaudies šokio daina 
“Tuljak", kurią teko ne tik dai
nuoti, bet ir šokti, vaidinti. Ant
roji koncerto dalis buvo skirta 
operečių ir operų arijom. Akom
panavo iš Hamburgo atvykusi pia
nistė prof. dr. Raminta Lampsa- 
tytė-Kollars.

Paskutinei 1985 m. premjerai 
Klaipėdos dramos teatras pasirin
ko austrų dramaturgo F. Bruckne- 
rio istorinę pjesę “Napoleonas I”. 
Spektaklį paruošė rež. P. Gaidys, 
pagrindinį vaidmenį — V. Paukš
tė ir jaunas aktorius V. Anužis, 
kitus vaidmenis — aktoriai V. 
Kancleris, J. Jankauskaitė, N. 
Savičenko, L. Laucevičius, A. 
Mikitavičiūtė ir P. Stankus. Ši F. 
Brucknerio pjesė- Lietuvoje vai
dinama pirmą kartą.

Kauno istorijos muziejuje bu
vo įsteigtas technikos skyrius, da
bar surengęs pirmąją senosios 
technikos gaminių parodą, kuriai 
buvo panaudoti muziejaus fonduo
se anksčiau sutelkti rodiniai, pa
pildyti pastarųjų mėnesių radi
niais. Lankytojus ypač domino be
veik prieš 300 metų iš žalvario pa
gamintas hermetiškas jūrų laik
rodis. Tokius laikrodžius turėda
vo burlaivių kapitonai, XVH— 
XVIII š. vykdami į tolimas kelio
nes. Greta buvo rodomi saulės, 
smėlio, švytuokliniai bei kiti se
noviniai laikrodžiai. Ugnies ir van
dens laikrodžių principą atsklei
dė išstatyti piešiniai ir brėžiniai. 
Parodoje taipgi buvo XIX š. pabai
gos ir XX š. pradžios gramofonų, 
patefonų, šio šimtmečio pradžios 
radijo priimtuvų, telefono aparatų.

Panevėžio rajono Ramygalos 
kolchozo žemdirbiai savo kultūros 
namuose prisimena ir pagerbia iš 
šio krašto kilusius žymiuosius lie
tuvius. Rengiami susitikimai su gy
vaisiais, o mirusiųjų atminimas 
pagerbiamas specialiais vakarais. 
Aštuoniasdešimtųjų gimimo meti
nių proga taip buvo pagerbtas jau 
miręs kompozitorius Antanas Ra
čiūnas. Prisiminimais dalijosi ne 
tik ramygaliečiai, bet ir jų svečiai
— buvusieji A. Račiūno mokiniai 
ir bendradarbiai. Lyriškus kame
rinius jo kūrinius atliko smuiki
ninkas J. Dvarionas, pianistė B. 
Vainiūnaitė, violončeliste R. Kal
nėnaitė ir dainininkas D. Sadaus
kas. Ramygalos kolchozas yra 
įsteigęs metinę A. Račiūno pre
miją už geriausią dainą žemdir
biams. 1985 m. premija įteikta 
kompoz. Vytautui Klovai už lietu
vių liaudies žodžiais sukurtą dai
ną "Eisim, broliai, dobilio”. Va
karas užbaigtas kompoz. A. Ra
čiūno ir poetės B. Mikėnienės 
daina apie Ramygalą.

Televizijos ir radijo komitetas 
specialiu vakaru prisiminė anksti 
mirusią vyr. rež. Stasę Gopaitę- 
Borisienę šešiasdešimtųjų gimimo 
metinių proga. Velionė 1944 m. 
pavasarį baigė Kauno dramos teat
ro studiją, kurią 1941 m. rudenį 
buvo įsteigęs vyr. rež. Juozas Mon- 
kus-Monkevičius, nužudytas neži
nomų asmenų gatvėje, kai 1943 m. 
rugsėjo 25 d. naktį iš teatro ėjo 
namo. Po jo tragiškos mirties stu
dijai vadovavo veteranas dramos 
aktorius ir rež. Petras Kuberta- 
vičius. S. Gopaitė 1944-49 m. dir
bo Kauno dramos teatre, lankė ir 
baigė Kauno universiteto istori
jos ir filologijos fakultetą. Vil
niaus televizijos studijos vadove 
ir vyr. režisiere buvo paskirta 1957 
m. Rež. S. Gopaitė laikoma Lietu
vos televizijos teatro organizatore. 
Ji ne tik režisavo, bet ir pati rašė 
scenarijus, literatūros veikalų 
inscenizacijas. Minėjime buvo ap
gailestaujama, kad negalima paro
dyti jos sukurtų spektaklių, nes 
jie nebuvo nufilmuoti. Rež. S. 
Gopaitės-Borisienės atminimui 
skirtą koncertą surengė Lietuvos 
televizijos ir radijo komiteto ar
tistai.

Dideliu dainų koncertu tapo 
kompozitoriaus ir chorų vadovo 
Konrado Kavecko pagerbimas 
1985 m. lapkričio 29 d. jo amžiaus 
aštuoniasdešimtmečio' proga di
džiojoje Vilniaus filharmonijos 
salėje. Sukaktuvininko dainas 
atliko du pajėgūs profesiniai 
chorai: Lietuvos televizijos ir 
radijo komiteto su savo vadovu P. 
Gyliu ir Kauno choras, vadovau
jamas P. Bingelio. Pirmąją dai
nų dalį atliko vilniečiai, antrąją
— kauniečiai. Abi koncerto dalis
sujungė pats K. Kaveckas, vargo
nais pagrojęs savo “Preliudą G- 
dur". Sukaktuvinis koncertas už
baigtas bendru abiejų chorų pa
sirodymu, skirtu trim populiariom 
K. Kavecko dainom — “Vilniuj 
žydi liepos”, “Pabaigtuvių dai
na” ir “Dangus gimtinės”. Pasta
rąją dirigavo pats K. Kaveckas. 
Koncertan buvo įjungtas naujau
sias sukaktuvininko kūrinys — 
kantata “Stelmužės ąžuolas”, su
kurta E. Mieželaičio žodžiais. 
Koncertas užbaigtas bendru pro
gramos atlikėjų ir jos klausyto
jų linkėjimu “Ilgiausių metų” su
kaktuvininkui. v. Kst.
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Taupyk ir skolinkis

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMAPrisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8•532-3414

AKTYVAI

KASOS VALANDOS:

28 milijonų doleric
M O K A UŽ:
90 dienų termin. indėlius....... 73/«%
180-185 d. termln. ind.............. 8 %
term, indėlius 1 metų............. 81/a%
term, indėlius 2 metų............. 9 %
term, indėlius 3 metų............. 9 %
pensijų s-tą............................. 9 %
spec. taup. s-tą....................... 7 %
taupomąją s-tą ....................... 6’/2%
dienine taupymo s-tą............. 6 %
depozitų-čekių s-tą................ 6 %
DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo ...................... 11 %
mortgičius nuo........ 91/z% - 11 %

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

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 sqskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

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

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

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS
------------------------ o-------------------------

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

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

Telefonas: (416) 769-5411
* Raidžių rinkimo bendrovė.
* Renka tekstus lietuvių, prancūzų ir anglų kalbomis.

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Šiaučlulienei

NEMOKAMA Skambinkite 
šiandieną!

valdžios 
knygelė

"Plans, Permits 
and Payments"

ONTARIO MINISTRY of ANTANAS GENYS 
MUNICIPAL AFFAIRS 
AND HOUSING
Įsigykite nemokamą 
egzempliorių!

239-3991
W professionals 
? inc. Realtor 
L -------------

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

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

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

ZUlQtntP Simpson’s, 176 Yonge St, 
ZIIIDICIIC Toronto, Ont, M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

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

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue — . _ ___ ___
(Tarp Dundas ir College) I elefOnaS 531-1305

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

Bendros lietuvių Kūčios San Francisco mieste. Priekinėje eilėje VINDAŠIŲ šeima — ONA, jos vyras ALFON
SAS. sūnus STEPONAS, duktė JULIJA ir GENOVAITĖ ZABORSKIENĖ. Ona ir Alfonsas seniau gyveno Toronte

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Prieglaudos Kanadoje prade
da jieškoti nei politinio, nei 
religinio persekiojimo nepaty
rę ateiviai. Toronto dienraš
tis “The Globe and Mail” sau
sio 8 d. vedamąjį paskyrė Jeho
vos liudininkų vardu prisiden
gusiems portugalams. Turis
tais atvažiavę Kanadon, jie 
prašosi globos dėl savo religi
jos persekojimo. Ši sekta iš
Kanados siunčia savo garsinto- 
jus Portugalijon. Ten greit 
“atsiverčia” tie, kurie nori 
įvažiuoti Kanadon, bet negali 
gauti normalių ateivio vizų. 
Globos staiga buvo pradėję 
prašyti Jehovos liudininkais 
tapę portugalai, kurių niekas 
Portugalijoje nepersekioja dėl 
religinių įsitikinimų. Kana
dos imigracijos ministeriją 
perspėjo Kanados portugalų 
bendruomenės atstovai saugo
tis melagingų Jehovos liudi
ninkų iš Portugalijos. Dien
raštis primena, kad tokį por
tugališkų Jehovos liudininkų 
kvailiojimą lengviausiai ga
lėtų sustabdyti didesnė kont
rolė ateiviams iš Portugalijos. 
Pasaulyje yra pilietines ir re
ligines teises praradusių žmo
nių, bet jų neturi dabartinė 
Portugalija.

Papildomuose rinkimuose 
Montrealio St. Laurent apy
linkėje Kvebeko parlamentan 
buvo išrinktas 1985 m. gruo
džio 2 d. rinkimus pralaimė
jęs premjeras ir liberalų va
das R. Bourassa. Liberalams 
saugioje St. Laurent apylin
kėje už jį balsavo 16.135 rin
kėjų — 83% visų balsavusiųjų. 
Kvebeko partija, nenorėdama 
trukdyti R. Bourassos įsijun
gimo į parlamentą, savo kandi
dato nebuvo pasiūliusi.

Ontario gydytojų draugija 
nutarė oficialiai protestuoti 
prieš Ontario valdžios paruoš
tą įstatymą, kuris neleis gydy
tojams iš paciento reikalauti 
daugiau, negu moka provinci
nė sveikatos drauda OHIP. To
kio įstatymo įvedimą padikta
vo Kanados vyriausybė, iš fi
nansinės paramos sveikatos 
draudai atskaitanti dolerius, 
kuriuos gydytojas paima iš pa
ciento virš OHIP kainoraščio. 
Anksčiau buvo planuojamas 
gydytojų paslaugų sustabdy
mas rotaciniu streiku. Drau
gijos taryba 90% balsų daugu
ma nutarė atsisakyti oficia-

Istorinės ir kitokios...
(Atkelta iš 7-to psl.)

Pirmuoju Šv. Rašto vertėju į 
lietuviu kalbą autorius mini 
Mikalojų Daukšą, išvertusį 
Postilę iš lenkų kalbos. Joje 
įterpti ir Evangelijų vertimai. 
Pateikiamas ir trumpas verti
mo pavyzdys. Pamini autorius 
dar trumpus Konstantino Sir
vydo, Jakimavičiaus vertimus 
ir kiek plačiau Žemaičių vys
kupo Juozapo Giedraičio iš
verstą visą Naująjį Testamen
tą. Užsimena autorius ir lie
tuvių protestantų atliktus ver
timus, ypač S. B. Chylinskio. 
Apybraiža baigiama papasako
jimu apie vyskupo Antano Ba
ranausko, Skvirecko vertimus 
ir dabartinėje Lietuvoje iš 
graikų kalbos Č. Kavaliausko 
atliktą ir kun. Aliulio redaguo
tą Naujojo Testamento verti
mą.

“Metraštis” baigiamas švedo 
baltisto Knuto-Olafo Falko 
tyrinėjimu apie Suvalkijos 
vandenvardžius. Skelbiami ty
rinėjimai yra dalis jo dides
nio darbo apie Suvalkijos 
hidronimiją. Studija liečia 
lenkišką Suvalkijos dalį ir 
galbūt atliktą su lenkais ty
rinėtojais tos pačios Suvalki
jos dalies proistorės. Anais 
laikais kraštas buvo gyvena
mas baltų — jotvingių, kaip 
mokslininko vis pažymima. 

lauš streiko, pasitenkindama 
gydytojų paslaugų nutrauki
mu nakties metu vienos savai
tės laikotarpiui. Esą gydyto
jai tą savaitę nestreikuos, tik 
nedirbs naktimis. Jeigu Onta
rio parlamentas patvirtins nu
matytą įstatymą, gydytojai bus 
skatinami savo sąskaitose iš 
pacientų reikalauti nedidelio 
papildo, prašokančio OHIP 
kainoraštį.

Tokiu atveju visi Ontario gy
dytojai raginami atsiųsti pa
sitraukimo iš OHIP draudos 
raštus. Ontario liberalų vy
riausybei norima parodyti vi
sišką 17.000 gydytojų nusista
tymą prieš jų teises varžantį 
įstatymą ir įvedamą bausmę 
iki $10.000. Būtinos pagalbos 
teikimas ligoninėse bus už
tikrintas, bet pailgės lauki
mo laikotarpis. Pasak Ontario

Š. Amerikos lietuvių sporto žaidynės
Trisdešimt šeštosios Š. A. lietu

vių sporto žaidynės įvyks 1986 m. 
gegužės 2, 3, ir 4 d7 d. Hamiltone, 
Ont. Visuotinio ŠALFASS suva
žiavimo nutarimu ir ŠALFASS 
centro valdybos pavedimu žaidy
nes vykdo Hamiltono lietuvių 
sporto klubas “Kovas”, talkina 
Giedraičio lietuvių žūklautojų ir 
medžiotojų klubas Hamiltone.

Krepšinio pirmenybės numa
tomos: vyrų A, vyrų B, vyrų senjo
rų, jaunių A, jaunių B, jaunių C ir 
moterų (neriboto amžiaus).

Tinklinio pirmenybės planuo
jamos: vyrų, jaunių A, moterų, 
mergaičių A, mergaičių B ir mer
gaičių C.

Krepšinyje ir tinklinyje — prie
auglio A klasei priklauso gimę 1967 
m. ir jaunesni, prieauglio B — gi
mę 1969 m. ir jaunesni, prieauglio 
C — gimę 1971 m. ir jaunesni, vyrų 
senjorų — gimę 1951 m. ir vyresni.

Vyrų A klasę sudaro iškilesnės 
komandos, atrinktos ŠALFASS 
krepšinio komiteto. Likusios ko
mandos žaidžia B klasėje, kur ga
li dalyvauti ir vyrų A klasės ko
mandas turinčių klubų antrosios 
komandos. Tinklinyje — komandų 
skaičius neapribojamas. Krepši- 
nyje kiekvienoje klasėje gali daly
vauti ne daugiau, kaip 8 koman
dos, reikalui esant, atrinktos pa
gal apygardinių pirmenybių duo
menis ar pagal ŠALFASS krepši
nio komiteto bei centro valdybos 
potvarkį arba vykdant prelimina
rinius priešžaismius.

Ledo ritulio pirmenybės vyk
domos vyrų klasėje (amžius neri
botas). Komandų skaičius neapri
bojamas.

Stalo teniso, raketbolo (Racquet
ball) ir kėgliavimo (Bowling) pir
menybių formatas ir klasifikaci
jos bus nustatytos po preliminari
nės registracijos, atsižvelgiant į 
pateiktus pageidavimus.

Lėkščių šaudymo (Trap Shoo
ting) iš medžioklinių šautuvų pro
grama ir klasifikacija bus paskelb
ta po preliminarinės registracijos.

Preliminarinė registracija vi
soms sporto šakoms — iki 1986 m. 
kovo 1 d. šiuo adresu: Leonas Meš
kauskas, 54 Proctor Blvd. Hamil
ton. Ont. L8M 2M4. Tel. (416) 544- 
2749.

Pagal preliminarinės registra
cijos duomenis bus nustatyta galu
tinės visų varžybų programa ir 
paskelbta galutinės dalyvių regist
racijos data.

Dalyvavimas yra atviras visiems 
Š. Amerikos lietuvių sporto viene
tams ir asmenims, atlikusiems me
tinę 1986 m. registraciją ŠALFASS 
organizacijoje.

ŠALFASS nepriklausą vienetai 
ir pavieniai, klubams nepriklau
są asmenys informacijų prašomi 
kreiptis į Leoną Meškauską.

Metinės Š. Amerikos lietuvių 
žaidynės Hamiltone rengiamos 
pirmą kartą. Sportininkai yra 
skatinami gausiai dalyvauti, o 
Hamiltono lietuvių visuomenė 
prašoma šį didelį LSK “Kovo” ir 
Giedraičio LŽMK užmojį visoke
riopai remti.

ŠALFASS centro valdyba

AUŠROS ŽINIOS
Krepšinis. Š. m. sausio 20 d. 

George Harvey gimnazijos patal
pose įvyko York lygos vyrų krep
šinio pirmenybių rungtynės “Auš
ra" — CMCC. Pralaimėjo “Auš

gydytojų draugijos pirm. dr. 
E. Myerso, tegu žmonės pama
to, ką reiškia valdžios tvarko
ma sveikatos apsauga. Spėja
ma, kad šių pasiūlymų nesi
laikys didžioji gydytojų dalis. 
Jie yra patenkinti valdžios 
įvesta sveikatos drauda, už
tikrinančia medicinos pagal
bą visiems Ontario gyvento
jams. Anksčiau gydytojams bū
davo sunku gauti atlyginimą 
iš neturtingų pacientų, o da
bar viską padengia provincinė 
sveikatos drauda. Jos kaino
raštį nustato Ontario gydyto
jų draugijos atstovų pasitari
mai su sveikatos ministerija. 
Jai vadovaujantis M. Elstonas 
paruošto įstatymo nežada atsi
sakyti. Oficialiam gydytojo pa
sitraukimui iš OHIP sveikatos 
draudos reikia bent trijų mė
nesių. Tačiau jis ir tada netu
rės teisės iš paciento reika
lauti daugiau, negu moka OHIP 
drauda.

ra” 94:78 (39:37). Mat “Aušra” po 
visų laimėjimų pradėjo nebever
tinti savo priešininko ir dėl to 
pralaimėjo rungtynes. “Aušros” 
komandoje žaidė: S. Arlauskas 
24, K. Bartusevičius 1, V. Demen- 
tavičius 2, R. Underys, A. Bazi- 
liauskas 4, R. Ton 2, V. Gatavec- 
kas 8, R. Sysak 33, A. Saplys 3, A. 
Valickas 1.

Tinklinis. Š. m. sausio 19 d. West 
Hill patalpose įvyko “Ontario 
Valleyball Association” moterų 
tinklinio lygos pirmenybių rung
tynės. “Aušra” laimėjo abejas 
rungtynes: “Aušra” 2, Mississauga 
1; “Aušra” 2, Toronto North Tirers 
1. “Aušros” komandoje žaidžia: N. 
Andrulienė, L. Jasienė, D. Ra
džiūnaitė, G. O’Flanagan, K. Nor
kutė, B. Jong, J. Krikščiūnienė, 
K. Chekay, E. Lem, V. Vitkūnaitė, 
A. Gataveckienė. Tinklino koman
dos vadovas ir treneris — Arūnas 
Gataveckas. K. Š.

Ateitininkų žinios
Jaunučių ir jaunių susirinkimai 

vyksta reguliariai kas antrą šeš
tadienį. Sekantis susirinkimas —r 
vasario 1 d. Jaunučius globoja L. 
Underienė (tel. 436-8388) ir R. Pra- 
kapas. Jaunių globėja — A. Kat
kienė (tel. 763-4025).

Nuoširdus ačiū Giedrei Čepai- 
tytei, kuri vadovavo jauniesiems 
kelerius metus. Ačiū jai už rūpestį 
ir paaukotą laiką. Jos rūpestingai 
paruoštos ir su meile perteiktos 
susirinkimų programos tikrai pa
liks neišdildomus pėdsakus mažų
jų širdyse. Ačiū J. Adamonytei už 
globojimą jaunių. Julija, reika
lui esant, talkins A. Katkienei.

Moksleiviai vasario 1 d. renkasi 
p.p. Čuplinskų namuose. Bus ruo
šiamasi karnavalui.

Studentų valdybos posėdis įvy
ko sausio 25 d. MAS centro valdy
bos pageidavimu, studentų pava
sario kursus organizuoja Toronto 
studentų valdyba. Kursų data — 
gegužės 24 d. Studentai yra numa
tę šiais metais išleisti savo laik
raštėlį. Sėkmės! O. G.

Skautų veikla
• Skautiškas ačiū sk. vyčiui 

H. Steponaičiui už gražią paskaitą 
“Moters teisės”. Ačiū sesei D. Ste
ponaitienei už skautininkių su
eigos priėmimą. Už anksčiau bu
vusią sueigą pas sesę V. Senku
vienę taip pat tariame skautišką 
ačiū.

• “Šatrijos” tuntas dėkoja S. V. 
Vaitkams už $20 auką.

• Sausio 19 d. “Rambyno” ir 
“Šatrijos” tuntų jūrų skautai-tės 
dalyvavo su vėliavomis Klaipėdos 
krašto atvadavimo Mišiose ir mi
nėjime.

• Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukakties minėjimas 
įvyks vasario 9 d.. 4 v.p.p.. Prisi
kėlimo par. salėje. I). Barzdžiūtė

Užsakykite “TĖVIŠKĖS ŽIBU
RIUS” kaip dovaną jaunavedžiams, 
studentams, mokslus baigusiems, 
jauniems profesionalams, nauja
kuriams, vienišiems tautiečiams. 
Metinė prenumerata naujam skai
tytojui — $15.00. JAV-se — $15.00 
amerikietiškų. Reguliari prenume
rata — $20.00, JAV-se — $20.00 ame
rikietiškų.

MOKA:
73/4% už 90 dienų term, indei.
8 % už 6 mėn. term, indėlius
8’/z% 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
61/2% už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 49 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. CRA, savininkas. 
Kvalifikuotas įkainojimas nuosavybių mortgičių, palikimų, investa- 
cijų ir kituose nekilnojamo turto pardavimo bei pirkimo reikaluose.

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

JANE-ANNETTE, šviesus, gražiai prižiūrėtas trijų 
miegamųjų namas. Privatus įvažiavimas. Kiemas 
išeina į upę ir parką. Kaina — $104,900.

*NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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

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

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

AJ? GOMES
Real Estate & Insurance Ltd.

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

P ARKSIDE mI^ket
335 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario

• Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių •
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

Turime [vairių rūkytų žuvų. Didelis pasirinkimas.
Gera kaina. Kviečiami atsilankyti.

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 it spal
vos, pagamintus pagal užsa- '

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

(416) 545-6556 Hamiltone,
Toronte ir apylinkėse prašome skambinti “collect1

X IMA:
X už asmenines
5 paskolas nuo............11 %
Z už nekilnojamo turto
X paskolas (mortgages):
X su nekeičiamu nuošimčiu
X 1 metų ......................  10%
X 2 metų .................... 101/z%
X 3 metų .................... 11 %
X (fixed rate)

X su keičiamu nuošimčiu 
= 1,2 ar 3 metų ........ 91/z%

(variable rate)

232-2322

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

Telefonas 535-1258



AfA 
ALFONSUI GAČIONIUI

mirus,
jo sūnų ALBINĄ su šeima ir visus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame -

' V. D. Karosai
I. V. Turūtos

Brangiai Mamytei
AfA

VINCENTAI VAITKEVIČIENEI
mirus Lietuvoje,

savo narei SOFIJAI KRYŽEVIČIENEI ir jos šeimai 
reiškiame gilią užuojautą-

Anapilio moterų būrelis

Taip atrodo Marijampolės, okupacinės valdžios vadinamos Kapsuku, miesto centras okupuotoje Lietuvoje
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Mylimai motinai
AfA

STASEI STOČKIENEI
mirus Los Angeles mieste,

jos sūnui šauliui VYTAUTUI STOČKUI su šeima
bei visiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą 

reiškia -
St. ir M. Jokūbaičiai P. ir Z. Jonikai

B. Savickas

SKAITYTOJAI PASISAKO

AfA 
ANTANUI KAŽEMĖKAIČIUI 

iškeliavus [amžinybę,
jo dukrai LIUDAI MOCKIENEI su vyru dr. ZIGMU 
bei šeima, sūnui STEPONUI KAŽEMĖKAIČIUI 

nuoširdžią užuojautą reiškia -

V. /. Ignaičiai A. S. Sakai
D. Zulonienė

AfA 
PETRUI LATAUSKUI 

mirus,

dukrą GRAŽINĄ su šeima, visus gimines ir šeimos 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame jų gilaus liūde
sio valandose -

A. A. C. Žutautai
S. B. K. Žutautai

ADVOKATAS A. PUTERiS

nuo 1985 metų spalio 1 dienos 
perkėlė savo raštinę į

34-25 Dundas St. W., Suite 200,
(prie Jane St.), Toronto, Ont. M6S 2S-4

Telefonas (416) 763-3362

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

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

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

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

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

DAUG PARAŠOTE
Siunčiu reguliarią prenumera

tą už 1986 metus ir pridedu auką 
laikraščiui paremti $70. Labai 
daug visko parašote. Malonu skai
tyti. Veronika Petruškevičienė,

Lethbridge, Alberta

LIETUVYBĖ - TAI NE KEPURĖ
Yra lietuvių, manančių, kad lie

tuvybė yra tarytum kokia kepurė. 
Užsidedam ją kada norim arba nu
metant kur į šalį, į ją nė nepažiū
rėdami, kol nepasirodo juodi de
besys.

Kartais užeina noras pademonst
ruoti savo lietuvybę kitų tautybių 
akivaizdoje, pasirodyti "pavyzdin
gais” tautos vaikais. Tokiai pat
riotizmo bangai atslūgus, vėl de
dame tą kepurę kur nors j kertę.

Neužmirškime, kad šiais ypatin
gais laikais negalime turėti tik
ros lietuvybės be tikro tikėjimo, 
be lietuviškų pamaldų ir jose 
reguliaraus dalyvavimo. Jei kas 
mano, kad galime būti gerais lie
tuviais ir be pamaldų tokios ar 
kitokios denominacijos švento
vėje, kad galime puikiausiai pa
maldų laiką pragulėti lovoje ar 
ant minkštos sofos, tai toks tau
tietis ar tautietė skriaudžia pats 
save ir kitus lietuvius.

Ne kartą matėm tautiečius, at
sukančius nugarą į lietuvišką pa
rapiją. Į lietuviškas pamaldas, bet 
tik tol, kol juos supurto pats gy
venimas ir paguldo ant lentos. 
Liūdniausia tai, kad jokia kita pa
rapija jų nenori; sako: "Why? He 
is Lithuanian,— is he not?”

Policija žino kas yra kokios tau
tybės, prašo tokiu pasirūpinti. Ta
da prasideda lietuviškos veiklos 
“kryžiaus keliai”. Valdyba turi 
jieškoti giminių, artimųjų, žiū
rėti, kad kas “nenusavintų" turimo 
turto ir pan.

Mirusiam tautiečiui niekas ne
besvarbu, užtat valdybą prakai
tuoja, jieško karsto, perka gėles, 
kviečia žmones į Rožinį. Mat “ne
gražu” ne tam, kuris guli gražia
me karste, bet “negražu" visai lie
tuvių bendruomenei, “negražu" 
lietuvių vardui, jei miręs lietu
vis ar lietuvė neturi kas jį žmo
niškai palaidotų.

Artai neatsitiktiniai dalykai? Ne 
neatsitiktiniai. Bent anksčiau tokių 
dalykų būdavo net per daug. Neina 
tautietis į pamaldas, nesirodo 
veikloje, nori gyventi “vienas". 
Ne vienas tautietis yra rastas mi
ręs apsikrovęs pinigais bei čekiais. 
Mat jis nelankė jokių lietuviškų 
parengimų, taupė pinigus, jų gai
lėjo lietuviškam laikraščiui, sa
vai bendruomenei ar parapijai. 
Gyviesiems tenka pareiga paly
dėti brolį, sesę į kapines, net kal
bas pasakyti, nes juk lietuvis! 
“Gražu” ir į spaudą įdėti mirusio 
pavardę su 'jo nuopelnais bend
ruomenei, kurioje jis gyveno ...

O tas tautietis ne tik jokių nuopel
nų neturi, net piršto nepajudino 
savos parapijos ar bendruomenės 
labui! Jis mojo ranka į tą bend
ruomenę ir parapiją, kuri dabar 
turi priglausti jį kaip brolį ar se
serį!

Šiame krašte apsieiti be savo 
tautiečių neįmanoma. Pasirodo, 
kad galų gale reikia grįžti prie 
savų. Būna atvejų, kai šeimos tė
vas eina į vieną svetimą švento
vę, motina į kitą, o sūnus ar duk
ra į trečią arba nė į vieną. Bet ne
laimės atveju visi susirenka į vie
ną vietą po ... lietuviška vėlia
va, lietuviška malda, savųjų pa
guodos jieškodami.

Stebėtojas

KODĖL ŠALFASS TYLI?
Žinome, kad ši organizacija yra 

vienintelė Kanadoj ir JAV-se tvar
kanti lietuvių sportininkų gyveni
mą. Kiek prisimenu, jos pradžia 
buvo Vokietijoje, galbūt kitokiu 
vardu, bet savo tikslais ir siekiais 
nėra pasikeitusi — ji tarnauja 
lietuviškumo išlaikymui. Kasmet 
rengia savo suvažiavimus, įvairių 
sporto šakų varžybas, prižiūri bei 
tvarko sporto klubų administra
cinę ir varžybinę veiklą.

1985 m. gruodžio 7 d. Klivlande, 
kaip spaudoje buvo skelbta, toji 
sporto sąjunga surengė savo su

važiavimą. Skaitėme ir darbo
tvarkę. Atrodo, kad ypatingų rū
pesčių ir klausimų neturi, o gal 
tik, kaip teko išgirsti, "nedrįsta" 
pasakyti tai, kas mums išeiviams 
yra svarbu žinoti. Ne gandai ar 
nugirstos kalbos jau paplito, bet 
vyksta tiesioginiai pašnekesiai 
tarp sąjungos pareigūnų, kad 1986 
m. kai kurie sąjungos sportinin
kai vyks į okupuotą Lietuvą rung
tyniauti.

Jau prieš keliolika metų tokia 
išvyka buvo surengta čikagiškių 
sportininkų grupės, prisidengu
sios kitu vardu. Ta viešnagė skau
džiai palietė sąjungos vadovybės 
ir kai kurių jos sporto klubų san
tykius, įnešdama karčių priekaiš
tų iš visuomenės. Įvykęs susiskal
dymas vos nepražudė vadovybės, 
kuri šiuo požiūriu neturėjo vie
ningo sprendimo ir gana blankiai 
spaudoje pareiškė:1 “Sąjunga iš
vykai nepritaria”, bet nedrįso pa
brėžti, kad draudžia.

Esame lietuvių išeivijos jau
nesniosios kartos (dauguma) na
riai, žinome mūsų pagrindinius 
siekius Lietuvos atžvilgiu, todėl 
nė vienas žingsnis negali būti 
žengtas ta kryptimi, kuris prie
šingas išeivijos užmojams. Visa 
išeivija turi aiškai žinoti, kaip 
ŠALFASS šiuo atveju elgsis!

Negalime prileisti, kad sporti
ninkai. prisidengę kitokiu vardu, 
ten rungtyniautų ir dar slaptus 
susitarimus su okupanto valdžia 
darytų! S. L-tis

Cleveland, Ohio
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS ATSTATYMO minėjimas bus 
vasario 16, sekmadienį, 4 v.p.p., 
Dievo Motinos parapijos audito
rijoje. Kalbės Ohio valstijos sena
torius G. Sukadolnik ir prof. dr. 
A. Klimas iš Ročesterio. Meninę 
programą atliks “Grandinėlė” ir 
Dievo Motinos parapijos choras. 
Minėjimą rengia LB Klivlando 
apylinkės ir ALTos skyriaus val
dybos. J. G.

Sudbury, Ontario
KANADOS LIETUVIŲ BEND

RUOMENĖS apyl. valdyba rengia 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo 68 m. sukakties minėji
mą 1986 m. vasario 22, šeštadie
nį, 6 v.v., 212 Frood Rd., lenkų sa
lėje (Donovan rajone). Numatoma 
paskaita, meninė programa, vaka
rienė, muzika ir kt. Kviečiami 
lietuviai gausiai dalyvauti, taip 
pat pasikviesti svečių.

Apyl. valdyba

London, Ontario
A, a. VEIKĖJĄ S. RATKEVIČIE

NĘ ATSISVEIKINUS. Jau daugiau 
kaip 20 metų beveik niekas apie 
ją nebekalbėjo ir nedaug kas ją 
bematė. Tačiau visai kitaip rei
kalas atrodė 1953—1961 m. laiko
tarpyje: tada ji buvo visų dėme
sio centre, apie ją sukosi didelė 
dalis Londono lietuvių veiklos. 
Ji buvo viena iš tų, kurių dėka 
šios mažos apylinkės veikla su
klestėjo.

A. a. Ona-Sofija Ratkevičienė- 
Perkūnaftė gimė 1901 m. Daugiau
sia gyveno Kaune. Su visa šeima 
atvykusi į Londoną ir su jai-labai 
būdingu nuoširdumu įsijungė į 
apylinkės veiklą. Ratkevičių na
mai buvo tapę neoficialiais lie
tuvių namais, nes tada Londonas 
dar neturėjo savo parapijos nei 
nuosavų patalpų. Ratkevičių na
muose vykdavo choro, dvigubo 
kvarteto, kvinteto ir kitų vienetų 
repeticijos, kurios baigdavosi ne 
tik jaunimo pabendravimu, bet 
dažniausiai ir... vaišėmis. Ve
lionė sugebėdavo su jaunąja karta 
bendrauti, nors daugelis tada jau 
manė, kad tai yra neįmanomas da
lykas. Su kiekviėnu ji maloniai 
pakalbėdavo, pajuokaudavo, pa

vaišindavo. Susidarydavo įspū
dis, kad ji yra ne tik savų vaikų, 
bet viso Londono jaunimo mama. 
Jos dėka sukurta trejetas lietu
viškų šeimų. Lietuvybės išlaiky
mui ji skirdavo savo pagrindinį 
dėmesį. Jos vaikaičiai gerai kal
ba lietuviškai ir yra lietuviškos 
orientacijos.

Tame laikotarpyje į Londoną 
dažnai atsilankydavo vadovau
jantys asmenys. KLB apylinkės val
dyba ir organizacijų vadovybės 
lengvai išspręsdavo net ir sun
kiausius klausimus — nakvynės 
parūpinimą, aukštųjų svečių pa
vaišinimą ir t.t., nes jie žinodavo 
kur reikia kreiptis. Užtekdavo pa
skambinti Ratkevičienei ir... per 
minutę visos problemos būdavo 
išspręstos! Namai, kuriuose ji su 
savo vyru gyveno (pradžioj savi, 
paskui — dukros su žentu) tame lai
kotarpyje, buvo tapę savotiška lie
tuvių užeiga.

Tada atrodė, kad ta nepaprastai 
svarbi Ratkevičių pagalba dar il
gai truks. Deja .. . kelios minutės 
tas viltis visiškai sužlugdė. Prieš 
23 metus Katkevičiams grįžtant na
mo, ant jų automobilio užgriuvo 
audros nulaužtas didelis prie ke
lio stovėjęs medis ir tuo negrįž
tamai užvertė veliones veiklos la
pą: ji buvo sunkiai sužeista ir ne
atgavo turėtos sveikatos iki mirties.

Ji buvo didelė dainos mėgėja. 
Net ir š. m. sausio 2 d. ji dar links
mai dainavo. Sekančią dieną gavo 
stiprų priepuolį ir sausio 6 d. mi
rė universiteto ligoninėje.

Abu tėvus savo namuose su dide
liu pasiaukojimu globojo duktė 
Danutė ir žentas Pranas Judickai. 
Be jų dar liko — vyras Andrius, 
duktė Birutė ir žentas Algiman
tas Eimantai bei penki vaikaičiai.

Gražios laidotuvės buvo pasku
tinis jai londoniškių padėkos žo
dis. Jos karstas skendo gausio
se gėlėse. Palaidota sausio 8 d., 
dalyvaujant gausiam tautiečių bū
riui tiek laidotuvių namuose, tiek 
ir palydint velionę į Šv. Petro ka
talikų kapines. Laidotuvių apei
gas atliko ir gražų pamokslą pa
sakė klebonas kun. I. Mikalaus
kas, OFM. Vargonavo ir smuiku 
solo porą kūrinių atliko smuiki
ninkė R. Bankienė.

Žemiškosios kelionės vargus 
išvargusi ilsėkis rūpestingoje 
Dangiškojo Tėvo globoje. D. E.

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

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

MASKELL INSURANCE

“Ali THE_____
CHOICE s^a INTHEfSj

WORLD"

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •
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ŽIBURIAI
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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

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

metu EKSKURSIJOS
L VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS
1. Balandžio 3-16
2. Gegužės 28-birž. 11

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius'' l-me aukšte

Juozas (Joseph) 
Norkus 

° namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

RF/HRK '

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

west realty Inc., realtor 
an Independent member broker

3. Birželio 18-27 6. Rugpjūčio 20-29
4. Liepos 2-11 7. Rugsėjo 3-17
5. Liepos 16-30 8. Spalio 8-17

DR ESHER brokers 

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

Grupes 2, 5 ir 7 lydėsiu aš pats. Norintiems nupirksiu automobilius arba ir kitus reikmenis 
už dolerius. Sudaromi iškvietimai ir vizos pavieniui važiuojantiems ilgesniam laikui.
Kelionės dokumentai sutvarkomi pavieniams ir grupėms į visus pasaulio kraštus.
Dėl smulkesnių žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adresu ir telefonu.

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

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

V EAC E N AS
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.

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

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

DjRA U£>A — INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

— Metinis parapijos susirin
kimas įvyko sausio 26 d. po 11 v.r. 
Mišių. Pirmininkavo parapijos ta
rybos pirm. J. Andrulis, sekreto
riavo A. Augaitienė. Pranešimą 
apie sielovadinę parapijos dalį 
ir apie lėšas padarė klebonas kun. 
J. Staškus. Iš pateiktos apyskai
tos buvo matyti, kad 1985 m. paja
mų turėta $285,664.14, išlaidų — 
$283.431.79. Dar neišmokėta skola
— $164,000.00. Bendrą parapijos 
tarybos veiklą apžvelgė jos pirm. 
J. Andrulis. Perrinkti pareigū
nai. kurių kadencija pasibaigusi, 
tik vieton pasitraukusio dr. S. 
Kazlausko iš administracinės bei 
parengimų sekcijos išrinktas R. 
Strimaitis.

— Pakrikštyta Pauliaus ir Ne
ries (Žulytės) Nielsen dukrelė 
Daiva-Elena.

— Palaidotas a.a. Alfonsas Ga- 
čionis, 96 m. (ne Albinas kaip per 
klaidą išspausdinta "TŽ" 4 nr.).

— Eucharistijos bičiulių bū
relis renkasi bendrai maldai va
sario 2. sekmadienį, po 11 v.r. Mi
šių, Lietuvos kankinių šventovėje.

— Mišios Wasagoje — vasario 2. 
sekmadienį. 11 v.r.

— Motinos Teresės vienuolijos 
labdarai paaukojo $100 — M. Vaš
kevičienė, $55 — St. Jagėlienė, 
$50 — V. Dalindienė, G. Kurpis; 
$40 — A. B. Liškauskai. A. Augai
tienė; $20 — A. Aperavičienė, S. A. 
Kalūzos. J. R. Karasiejai, E. R. 
Kripai, A. Jagėla, K. Žutautienė, 
J. J. Valiuliai, G. Trinkienė; $15
— O. Anskienė; $10 — P. Balčiū
nas, M. Elijošienė, A. G. Sprainai- 
čiai; $5 — E. Juzėnienė. A. Petke
vičienė.

— Parapijai paaukojo $100 — P. 
N. Nielsen, P. E. Žuliai; $80 — B 
R. L. Roginskai; Anapilio sodybai 
$100 —V. Kubilienė.

— Mišios vasario 2. sekmadienį. 
10 v.r. — už a.a. Juozą Girnių. 11 
v.r. — už a.a. Adolfą Klemką. Gvaz- 
daičių ir Sidaravičių mirusius, 
Antaną Klimą; Wasagoje 11 v.r. — 
už a.a. Juliją ir Antaną.

Išganytojo parapijos žinios
— Vasario 2, sekmadienį, 

11.15 v.r. pamaldos anglų kalba. 
Laikys kun. J. Calitis.

— Vasario 9 d., 11.15 v.r., pamal
dos su Šv. Vakariene lietuvių kal
ba. Laikys kun. P. Dilys.

— Vasario 9 d. po pamaldų — 
moterų draugijos susirinkimas 
parapijos salėje.

— J parapijos tarybą papildo
mai išrinkti: Walteris Drešeris, 
Jonas Novog, Edmundas Pamatai
tis ir Irma Šturmienė.

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

— Kun. P. Dilys sausio 27 d. išvy
ko į Izraelį; grįš vasario 5 d. Išvy
koje dalyvauja 12 kunigų.

Lietuvių namų žinios
— LN valdybos posėdis numa

tytas sausio 23 d. buvo atidėtas 
iki sausio 30 d.

— LN Mindaugo menėje sausio 
26 d. adv. Algis Pacevičius skaitė 
paskaitą apie testamentų su
darymą ir palikimus. įžanginį 
žodį tarė Kęstutis Raudys, supa
žindindamas klausytojus su pa
skaitininku ir paskaitos tema. 
Klausimų ir atsakymų metu la
bai daug laiko buvo skirta pali
kimų problemoms okupuotoje Lie
tuvoje likusiems artimiesiems, 
taip pat paliktų lėšų iškeitimo 
į daiktus ir siuntas. Vyt. Kulnys 
rengėjų ir susirinkusių vardu, ku
rių buvo per 250, padėkojo adv. A. 
Pacevičiui ir pranešė, kad sutrum
pintas paskaitos tekstas bus pa
skelbtas lietuvių spaudoje.

— Pošvenčio metu buvo lankomi 
slaugos namuose gyvenantieji lie
tuviai. Teko patirti, kad dauge
lis tautiečių nepraneša apie sa
vo gimines ir draugus, esančius 
įvairiose institucijose. Prašome 
skambinti 532-3311.

— Užgavėnių kaukių baliui sta
lai rezervuojami LN raštinėje 
pirmadieniais.' trečiadieniais, 
ketvirtadieniais ir penktadie
niais darbo valandomis ir sekm. 
popiečių metu nuo 12 iki 3 v.p.p. 
Prie įėjimo jokio stalų pasirin
kimo nebus.

A. a. Alfonso Gačionio atmi
nimui vietoj gėlių P. V. Gul
binai paaukojo “Tėviškės žibu
riams" $20.

A. a. Antano Baltrušaičio 
atminimui vietoj gėlių Buro
kų šeima atsiuntė $30 auką "Tė
viškės žiburiams".

A. a. Petro Latausko atmini
mui vietoje gėlių Ona Mikšytė 
ir Kazys Mikšys paaukojo “Tė
viškės žiburiams" $20.

A. a. Petro Latausko atmini
mui Janina Pacevičienė paau
kojo “Tėviškės žiburiams” $20, 
Aniceta Deksnienė — $10.

Pagerbdama a.a. dr. Vincą 
Kubilių, lietuviškos spaudos 
mylėtoją, dr. J. Rimšaitė pa
aukojo “Tėviškės žiburiams” 
$30.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį per 10.15 

v. Mišias giedojo vaikų choras, 
vadovaujamas D. Viskontienės.

— Vasario 1. šeštadienis, yra 
mėnesio pirmasis. Gyvojo Roži
nio Mišios Prisikėlimo švento
vėje — 11 v.r. Lietuvių pensinin
kų namuose “Vilnius" Mišios — 5 
v.p.p.

— Parapijos labdaros sekcija, 
kuriai vadovauja dr. J. Čuplins- 
kienė. paruošė 20 siuntinių j Su
valkų trikampį. Iš viso jau pasiųsti 
988 siuntiniai.

— Pirmosios pagalbos dviejų va
landų kursas — vasario 26, tre
čiadienį. 7.30 v.v., Parodų salė
je. Informacijas teikia D. Pute- 
rienė 766-8952.

— Parapijai aukojo: I. Ehlers 
$300. S. D. Rukšos $150. V. I Bis- 
kiai $100, S. Šergalienė $60; po 
$50: M. Normantienė. E. Sičiūnas. 
J. M. Vaseriai. A. J. Viskontas, 
A. A. Lukošiai. E. E. Miniotai, I. 
Kundrotienė. R. A. Karkos. T. Ga
linienė, A. P Poškai. A. R. Šilei
kos, A. R. Sapijoniai. V. M. Krikš
čiūnai. R. Punkris. S. J. Poškos. J. 
Barakauskas. M. Meškauskas. J. 
Rimšaitė. A. Rūkas. D. L. Vaidi
los. J. Juodikaitienė, P. V. Dalin- 
dos, A. B. Ledas. B. Vaitiekūnie
nė, A. Čiužas. O. Juodviršienė. 
V. P. Melnykai. J. Bartnikas, E. 
S. Čepai, P. Kuras, E. Kazlauskas; 
religinei Lietuvos šalpai: D. K. 
Manglicai $200, O. Juodišienė $100. 
A. Matulionienė $100; $50: A. Šer- 
galis, Š. Šergalienė. Gyv. Rožinio 
dr-ja. M. S. Meškauskai; vyskupo 
fondui: $500: dr. G. M. Skrinskai; 
$100: E. G. Kuchalskiai. V. D. Si
monaičiai, P. Gulbinskas. Nat. 
Navickas; $50: J. Vingelienė. kun. 
J. Staškus. Gyv. Rožinio dr-ja; $30: 
M. S. Putrimai; pranciškonų klieri
kų fondui $500: R. Procivv; $150: 
KLK moterų dr-jos Prisikėlimo 
par. skyrius; $120: V. Urbonas; 
$100: prel. J. Tadarauskas. V. Sin
kevičius, E. V. Sondos, Gyv. Roži
nio dr-ja, P.Gulbinskas; $70: V. O. 
Marcinkevičiai: $50: J. B. Tamulio- 
niai, P. Skrupskas, Balaišių šei
ma, M. S. Meškauskai, A. Ledienė, 
P. Skablauskas, J. Juodikaitienė; 
$20: S. Čeponienė.

— Mišios vasario 2, sekmadienį,
8.30 v.r. — už Vyšniauskų mirusius,
9.30 v.r. — už a.a. Vytautą Plačiakį. 
10.15 v.r. — už a.a. Alfonsą Simo- 
navičių, 11.30 v. r. — už parapiją. 
7 v.v. — už d.a. Joną ir Oną Ališaus
kus.

Maironio mokykloje vasa
rio 1, šeštadienį, bus Tėvų die
na. Tėvai turės progos susitikti 
su klasių auklėtojais ir atsiim
ti vaikų pažymėjimus. Mokyk
los vadovybė kviečia nors vie
ną iš šeimos narių būtinai daly
vauti.

Dviejų dienų seminaras tema 
“Etninės grupės vaizdas Kana
dos spaudoje, televizijoje bei 
radijuje” rengiamas vasario 
1-2 d.d. Latvių kultūros centre 
(4 Credit Union Dr., Toronto). 
Kalbės kanadiečių žurnalistai, 
dirbantys spaudoje ir televi
zijoje. Vasario 2, sekmadienį, 
10-12 v.r. kalbės prof. dr. J. 
Derderian iš JAV apie baltie- 
čius ir jų vietą tarptautinėje 
politikoje. Viskas — anglų kal
ba. Mokestis už abi dienas — 
$50. Dalyvaujantiems tik kai 
kuriose paskaitose — atitin
kamai pigesnė kaina. Telefo
nas informacijai: Juri Eglitis 
(416) 934-8407 vakarais, St. 
Catharines. Ont.

Šiauliečių sambūris Toron
te š. m. vasario 2, sekmadie
nį, 2 v.p.p., Lietuvių namų pa
talpose (III aukšte) kviečia su
sirinkti visus narius ir prijau
čiančius, kuriems Šiaulių 
miesto vardas nėra svetimas 
(buvę mokiniai, tarnautojai ar 
bent gyvenę Šiauliuose) aptar
ti tolimesnės sambūrio veik
los. Valdyba

A. a. diplomuotam miškinin
kui Mykolui Gureckui, netikė
tai mirusiam š. m. sausio 19 d., 
atminti Vanda ir Kipras Bag
donavičiai iš Richmond Hill. 
Ont., atsiuntė “Tėviškės žibu
riams" $50 auką.

Organizacijų komitetas, Flo
ridos Juno Beach vietovėje su
rengęs sėkmingą naujų metų 
sutikimą, atsiuntė “Tėviškės 
žiburiams" $35.67 auką su ge
ros sėkmės linkėjimais.

Antanas Šileika, kadaise re
dagavęs “TŽ” skyrių “Jaunimo 
žiburiai”, dabar redaguoja 
drauge su kitais kanadiečiais 
literatūrinį žurnalą “Descant” 
ir rašo angliškų knygų recen
zijas “The Globe a. Mail” dien
raščio literatūros skyriuje. 
“The Globe a. Mail” 1986. I. 25 
laidoje yra išspausdinta jo re
cenzija apie Simono Johnsto- 
no romaną “Lion dance”.

Toronto “Atžalynas” maloniai kviečia jus dalyvauti 
Toronto Lietuvių namuose (i573Bioorst. w.) rengiamame 

šokių vakare

J

vasario 7, šeštadieni, nuo 7 v.v. iki 1 v.r.
Gros Edward, Harding ir

McLean orkestras.
įėjimas — $10.00 su šiltu bufetu.
Trumpa meninė programa. Veiks baras.
Visos pajamos — "Atžalyno ” kelionei 
į Vakarų Kanadą.

Kviečiame

Iki 
/pasimatymo! |

Mažosios Lietuvos 4.-.^ -1 • _ • 
moterų draugijos UclCllCiniS

vasario 11, antradienį, 7 valandą vakaro, 
Toronto Prisikėlimo parapijos salėje

Įėjimas — 
$12.00 
(vakarienė 
su vynu). 
Įdomi 
programa, 
turtinga 
loterija. 
Visus 
dalyvauti 
maloniai 
kviečia —

RENGĖJOS

Š. m. vasario 15, šeštadienį, 3 v.p.p., Toronto Lietuvių namuose 
VLIKo vicepirmininkas Liūtas Grinius iš Vašingtono 

------------------------------------skaitys paskaitą------------------------------------  

“Politinė VLIKo veikla praeityje 
ir artimoje ateityje’’

Paskaitininkas atsakys į klausimus. Visi suinteresuoti politine išeivijos veikla 
kviečiami dalyvauti. įėjimas nemokamas. Rengia - Kultūrinė LN komisija

-.J E- jy. -ac 3B.

Privačiai organizuojama
kelionė į Lietuvą

Išskrendam gegužės 2~7, antradienį. 
Ribotas keliautojų skaičius. Trys pasirinkimai:
1. Viena naktis Belgrade, 3 — Maskvoje,

6 — Vilniuje. Grįžtam birželio 7, šešta
dienį. Kaina — $1,500.

2. Kaip numeris pirmas ir dar 5 naktys 
Dubrovnike, Jugoslavijoje, puikiame

viešbutyje prie Adrijos jūros, Grįžtam 
birželio 12, ketvirtadienį. Kaina-$1.700.

3. Kaip numeris pirmas ir 7 naktys Dubrov
nike. Grįžtam birželio 14, šeštadienį.

Kaina - $1.760.
Smulkesnių informacijų teirautis vakarais: Algis Medelis, Ošava, tel. 416-576-9016.

“Tėviškės žiburiai” gauna 
aukų iš savo skaitytojų įvai
riomis progomis. Daug kas, pa
gerbdami savo mirusius gimi
nes, draugus bei artimus pa
žįstamus, vietoj gėlių laido
tuvėms skiria savo aukas spau
dai paremti. Tai prasmingas 
mostas, nes tuo būdu auka nu
kreipiama geram tikslui ir pa
gerbiami tautiečiai, buvę “TŽ” 
skaitytojai. Ateina aukų iš įvai
rių organizacijų, kurios naudo
jasi “TŽ” patarnavimais. Pas
taruoju metu jų gauta net iš 
Juno Beach ir Daytona Beach 
Floridoje. Visiems reiškiame 
nuoširdžią padėką už dosnu
mą ir lietuviškos spaudos 
reikšmės supratimą.

A. a. Elenos Gotceitienės at
minimui vietoj gėlių S. A. 
Draugeliai ir O. Kavaliauskie
nė paaukojo “Tėviškės žibu
riams" po $25.

Vasario 16 gimnazijai paauko
jo a.a. Pijaus Didžbalio atmi
nimui brolis Jonas $60, Jono 
sūnūs su šeimomis — po $30. 
Dėkojame už aukas.

L. Tamošauskas.
KLB švietimo komisijos narys 

gimnazijos reikalams
Netikėtai mirus a.a. Petrui 

Latauskui. vietoj gėlių, reikš
dami užuojautą velionies duk
roms — Gražinai Strimaitie
nei, Danutei Enskaitienei, Ge
nei Kairienei, Nijolei Zaliz- 
nak su šeimomis ir kitiem arti
miesiem, aukojame “Tėviškės 
žiburiams” $50 —

Praurimė ir Leonidas J. Ragai 
su šeima.

Irena ir Juozas Rasiai 
bei sūnūs

Filatelistų draugijos biule
tenis “Lietuva" (Čikagoje) 
1985 m. 3 nr. rašo apie kana
diečio inž. J. V. Danio projek
tuotus švyturius ir pavaizda
vimą Kanados pašto ženkluo
se. Toronte lietuvių filatelistų 
draugija yra atgaivinusi fila- 
telinės medžiagos varžytines. 
Norintieji pirkti ai- parduoti 
nepriklausomos Lietuvos paš
to ženklus kviečiami kreiptis 
į varžytinių vadovą P. Barba- 
tavičių (39 Thornbeck Dr., 
Scarborough. Ont. MIG 2J7).

Floridos Daytona Beach ir 
apylinkės lietuvių klubas, įver
tindamas savosios spaudos 
reikšmę, o kartu ir jos vargus, 
paskyrė “Tėviškės žiburiams” 
$100 auką. Ją atsiuntė ižd. V. 
Majauskienė.

“Examiner" 1986. I. 21 įdėjo 
didelę spalvotą nuotrauką Da
lios Kutkaitės su įrašu “Cham- 
piorF of grace" įgrakščioji čem- 
pijonė) ir trumpą informaciją 
apie ją. D. Kutkaitė esanti Eu
ropos moderniosios gimnasti
kos čempijonė. “Paauglė Dalia 
yra jos gimtosios Lietuvos pa
sididžiavimas, kietai dirbanti 
atletė, pasiekusi savojo spor
to viršūnę, nors pradžioje ne
noriai tam aukojusi laiką bei 
pastangas, reikalingas pasiek
ti čempijonės lygiui”. Laikraš
tis cituoja ir pačios D. Kutkai
tės žodžius: “Moderniojoje 
gimnastikoje pradėjau reikštis 
būdama septynerių metų am
žiaus. Pradžioje apleisdavau 
pamokas kada tik galėjau”. 
Tos dienos betgi jau praėjo. 
Dabar ji džiaugiasi savo lai
mėjimais.

Betty Žyvatkauskas (Žyvat- 
kauskaitė) beveik kiekvieną 
savaitę parašo straipsnį “The 
Globe a. Mail” dienraštyje tu
ristinėmis temomis.

Baltiečių karo veteranų są
jungos dvidešimtmečio sukak
tis paminėta sausio 25 d. Estų 
namuose. Pagrindinę kalbą 
pasakė generalinis Estijos 
konsulas I. Heinsoo. Lietu
viams meninėje dalyje atsto
vavo dainos vienetas “Sutar
tinė”, vadovaujamas N. Beno- 
tienės.

Apie sovietinę grėsmę Ka
nadai išleista nauja knyga 
“The Soviet Threat”, kurios au
toriai yra William Campbell 
ir Richard Melchin. Tai lei
dinys iš serijos “Studies in 
Foreign Policy”. Jame rašoma 
apie sovietinę grėsmę įvai
riem kraštam ir Kanados užsie
nio politiką, reikalingą dides
nio budrumo. Knygos kaina 
— $7.50. Adresas: Canadian 
Conservative Centre, Box 8200. 
Vancouver, B. C. V6B 4E8.

Povilas-Julius Labanauskas, 
inžinierius, jūrų karininkas, 
buvęs “A. Smetonos” laivo ka
pitonas, radijo žurnalistas, 
daug metų dirbęs “Amerikos 
balse”, lankėsi Toronte ir da
lyvavo radijo programos “Tė
vynės prisiminimai” 35-rių me
tų sukakties vakare. Prieš 35- 
rius metus (1951. II. 16) Niujor
ke jis drauge su pik. K. Griniu
mi transliavo pirmąją lietuviš
ką programą “Amerikos balse” 
į okupuotą Lietuvą. Baigęs tar
nybą “AB”, išėjo pensijon 1984 
m. ir gyvena Vašingtone.

MONTREAL
Metinis AV parapijos susirinki

mas sausio 19 d. sutraukė apie 
80 parapijiečių. Buvo išklausyti 
parapijos komiteto pirmininko, 
iždininko ir klebono pranešimai. 
Atsilankęs į susirinkimą klebo
nas emeritas J. Kubilius pasvei
kino visus parapijiečius ir pasi
džiaugė. kad jo vietą užėmė kun. 
J. Aranauskas, per daugelį metu 
buvęs jo dešinąja ranka. Dvigu
bas kadencijas užbaigė komiteto 
nariai — Vytas Barauskas ir Vin
cas Piečaitis. Ją vieton aklama
cijos būdu išrinkti Edvardas Au- 
gūnas ir Vladas Žitkus. Šalia ją. 
komitete yra Albertas Jonelis. 
Marija Girdžiuvienė. Elvyra Kra- 
sowskiene ir Izidorius Mališka. 
Susirinkimui pirmininkavo Br. 
Staškevičius ir Alfonsas Vaza- 
linskas. sekretoriavo Petras Dre
šeris. Po susirinkimo visi buvo 
pavaišinti kava, pyragais bei su
muštiniais.

Seselės Palmiros iniciatyva 
organizuojama kantata Lietuvos 
krikšto 600 metą sukakties proga.

Kantata bus atliekama Monrea
lyje ateinančią metą pradžioje.

Lietuvių akademinio sambūris 
naujai išrinkta valdyba pasiskirs
tė pareigomis: pirmininkė Regina 
Piečaitienė, sekretorė Roma Va
linskienė, iždininkas Romas Ver- 
byla, valdybos nariai — Gytis Va- 
zalinskas ir Eugenijus Dainius. 
Didžiausias naujos valdybos rū
pestis yra Vinco Krėvės premijos 
įteikimas, kuris įvyks šį rudenį 
per Kanados lietuvių dienas.

KLK moterų dr-jos Montrealio 
skyriaus susirinkimas įvyks va
sario 9 d., po 11 v.r. pamaldų, Se
selių namuose. Paskaitą skaitys 
Ina Kličienė. Narės ir svečiai kvie
čiami gausiai dalyvauti.

A. a. Kazė Sekmokaitė-Macule- 
vičienė. 92 m. amžiaus, mirė sau
sio 15 d. Palaidota iš AV šventovės 
sausio 17 d. Notre Dame desNeiges 
kapinėse. Liūdi duktė su šeima.

A.a. Stasys Virbalas. AV para
pijietis, šiomis dienomis mirė 
Floridoje. B. S.

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

I IVAff Montrealio lietuviu 
Ii I I M 9 kredito unija

RRSP
9.50%

Taupyki ateičiai, 
mažinki mokesčius!

Pensijų plano RRSP terminas už 1985 metus baigiasi 
vasario 28 d. Smulkesnė informacija tel. 766-1891

I C Montrea,io lietuvių
Ii I I H 9 kredito unija

1475 DESEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas 766-5827

MOKA UŽ:
Certifikatus: min. $1,000.00

1 metų ..................... 9.25%
Terminuotus indėlius:

1 metų .'................... 8.75%
180-364 d............... 8.50%
120-179 d............... 8.25%
60-119 d............... . 8 %
30- 59 d............... 7.75%

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

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

- DUODA
= PASKOLAS:

— Nekilnojamo
— turto,
- asmenines ir 
5 prekybines.

Paskolos 
= mirties 
S atveju 
= draudžiamos 

iki $10,000

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

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

JIEŠKAŪ NUOMOTI BUTO be 
baldų dviejų ar trijų kambarių ir 
virtuvės. Skambinti tel. 251-0479 
Kandrotienei.

PARDUODAMI geros rūšies šilti 
odiniai žieminiai batai vyrams 
ir moterims už žemesnę kainą. 
Skambinti tel. 534-6803 Toronte.

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

GAMINU namuose pagal užsaky
mus vištienos arba anties susuk
tus kepsnius. Skambinti Irenai 
vakarais; tel. 535-3847 Toronte.

REIKALINGA MOTERIS, gyvenan
ti Bramptono-Mississaugos-Oakvil- 
lės'rajone. 4-rių mėnesių vaiko prie
žiūrai. Skambinti “collect" tel. 1- 
877-8726.

K. CIBAS atlieka visus staliaus 
darbus, taiso senus ir stato nau
jus namus už prieinamą kainą. 
Skambinti 534-3882 Toronte.

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

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

ST. PETERSBURG BEACH FLORI
DOJE prieinama kaina parduoda
mas erdvus vieno miegamojo “Con
dominium” antrame aukšte, pa
togioje vietoje, prie krautuvių, 
miesto paplūdimio ir susisieki" 
mo. Tel. (813) 360-0901.

FOTOGRAFAS
Darau nuotraukas vestuvių ir ki
tom progom. Skambinkite - JAU
NIUS BAKEVIČIŪS tel. 766-1498 
Toronte.

EUROPEAN 
CATERING

Gaminamas maistas visom progom, 
parūpinama salė, muzika, gėlės, 

^sutvarkomi gėrimų (baro) reikalai.
Skambinti bet kuriuo laiku: An
tanas Gataveckas tel. (416) 239-4496 
Toronte.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

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

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte

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


