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Tautinis atsinaujinimas
Plačiu mastu rengiamės paminėti Lietuvos krikšto 

600 metų sukaktį. 1987 metai savaip jungs viso pasaulio 
lietuvius, neišskiriant nė tų, kuriems skirta gyventi oku
puotoje tėvynėje. Kiek, kaip ir kada patirsime to išori
nio iškilmingumo, kiek ir kaip Lietuva bus minima pla
čioje spaudoje, televizijoje ar atskiruose leidiniuose, 
priklausys ir nuo sąlygų, ir nuo organizavimo. Bet kas 
ten bebūtų planuota daryti, j visą tą išorinį pavidalą jau 
dabar išeivijos lietuviai yra skatinami kiekvienas asme
niškai įnešti po spindulėlį religinio atsinaujinimo, stip
rinant ir tikroviškiau įprasminant tos neeilinės sukak
ties turinį. Jau matome, kad vieni vienaip, kiti kitaip pa
rapijose ar atskiruose rateliuose imasi tų specialių už
davinių vykdymo tam atsinaujinimui išgyventi ir ateičiai 
sustiprėti.

Kadangi krikščionybė per 600 metų suaugo su tauta 
taip, jog ir šiandien yra viena iš pagrindinių atsparos 
taškų okupacijos rezistencijai išlaikyti ir ją ugdyti, — 
verta būtų Vasario 16-tosios proga pagalvoti ir apie lie
tuviškąjį atsinaujinimą tautoje, kuri šimtmečiais kovojo 
dėl savų šventovių ir maldaknygių, kuri statė kryžius 
prie sodybų ir koplytėles pakelėse, kuri ir dabar dar dėl 
tikėjimo ir tiesos nebijo bausmių ir kančių. Mūsų tau
toje krikščionybė ir lietuvybė nebegali būti atskirai ver
tinamos nei vien visų vargų, kančių ir kovų bei pralaimė
jimų, nei vien pasisekimų ir įsiamžinimo šviesoje.

Žvelgiant kiek giliau į tautinio atsinaujinimo porei
kius, neužtenka žinoti, kad esi lietuvis-vė. Tautybė nėra 
gyventojų surašinėjimo statistika. Bent mums. Ji nėra 
deklaravimas pagal reikalą ar naudą. Ji nėra priedanga 
ar pasididžiavimas. Ji nėra priemonė gerovei kelti, ji 
nėra dirbtinio apsisprendimo padaras. Ji yra žmogaus 
vidaus balsas ir jausmas, kuris gali būti slepiamas, bet 
staiga prasiveržia, kai reikia. Tautybė — tai su prigim
timi atsineštas dalykas. Tėvų nuosprendžiu, pastango
mis ir auklėjimu mes tapome lietuviais, kaip lygiai tėvų 
nuosprendžiu buvome pakrikštyti ir tapome krikščioni
mis. Mūsų pačių apsisprendimas už vieną ar kitą nieko 
nepakeitė.-Tėvų nuosprendžiams ir prigim£j<ji priešin
damiesi, galėjome tapti tik “šiaudiniais” krikščionimis 
ir “šiaudiniais” lietuviais. Bet pabėgti nuo viso to, ką 
esame su gimimu gavę, iš tikrųjų nėra įmanoma. Taigi, 
esame, kas esame. Ko mums trūksta — tai gilesnio į save 
žvilgsnio. Tautybę reikia jausti ir ją išgyventi. Reikia 
ją praktikuoti visai taip, kaip ir savo tikėjimą: domėtis, 
dalyvauti, pergyventi, saugoti, skirti pirmenybę, auko
tis. Tai kelios lietuviško gyvenimo gairės, kurias dažnai 
apdrasko gerovės ir materialinio savanaudiškumo vė
jai. Kiekvienas turėtume pagalvoti ir jausti, kaip toli 
stovime, kad tas gaires galėtume apsaugoti. Tautinis at
sinaujinimas negali būti kokiais nuostatais ar potvar
kiais vykdomas, nes jis yra kiekvieno individo lietuvio 
tautinio sąmoningumo veikiamas. Ir kiekvienas kitaip sa
ve pažįsta. Vienas gal turi nugalėti savo apsileidimus, ki
tas gal turi ryžtis tyliau ir daugiau darbuotis, o trečiam 
gal jau reikia kudirkiško atsivertimo.

Kasmetinė Vasario 16-toji, pakelianti mūsų tautinius 
jausmus, tegu nebūna vienkartinis trumpalaikis išgyve
nimas. Gilesnė į save įžvalga mus turi vesti sąmoningo 
atsinaujinimo kryptimi. Gražu yra iškilmės ir vėliavos, 
reikšminga yra sveikinimai ir koncertai, bet nuolatinės 
pastangos save vis daugiau supatriotinti yra didelė ver
tybė. Krikščioniškąjį atsinaujinimą jungdami su tauti
niu, stiprėsime frontuose, kur kartais jau pasigendame 
dvasios Mindaugo Suvienytojo, Vytauto Didžiojo karžy
gio, kun. A. Mackevičiaus sukilėlio, Vasario 16-tosios 
signatarų, Nijolės Sadūnaitės kovotojos . . .

Ryškieji kovojančios tautos pavyzdžiai — dabartiniai 
ir istoriniai — mus vienodai įpareigoja stovėti visose fron
to linijose, kur tik reikia. Būkime tikri, kad dėl mūsų ki
ti nestovės, kad mūsų tautos laisvė ir valstybės atstaty
mas yra mūsų pačių reikalas, kad pirmiausia turime visa 
patys daryti, ką galime geriausio, o tik tada tikėtis ir drau
gų pagalbos. Yra abejonių, trūksta ryžto, trūksta drąsos 
ir pasitikėjimo? Stiprybė, ir tai gyvenimiška, visiems pri
einama ir dabar, kaip nedūžtantis ginklas reikalinga, 
krikščioniškai tautinio atsinaujinimo šviesoje palies 
kiekvieną, kuris tik to norės. č. Senkevičius

Pasaulio įvykiai
TRAGIŠKAS AMERIKOS ERDVIŲ LĖKTUVO SPROGIMAS NU
KREIPĖ spaudos ir televizijos atstovų dėmesį nuo tą savaitę 
pradėto popiežiaus Jono-Pauliaus II apsilankymo Indijoje, tu
rinčioje 750 milijonų gyventojų. Net 83% gyventojų yra induis
tai, o katalikų tėra 3% — apie 12 milijonų. Popiežiaus Jono-Pau- 
liaus II apsilankymą protestais sutiko karštesnės induistų gru
pės, smerkiančios induistų perėjimą katalikybėn. Demonstraci
jose pasigirdo balsų, reikalaujančių, kad Jonas-Paulius II grįž
tų Romon, ir netgi grasinimų nužudyti svečią. Popiežius Jonas- 
Paulius II aplankė tą vietą, kur 1948 m. buvo sudeginti nužudyto 
Mohando Gandhi palaikai. Laikydamasis induistų tradicijos, 
jis nusimovė batus ir basas padėjo gėlių vainiką. Savo žodyje

KANADOS ĮVYKIAI

Atsigaunantis doleris
Kanados doleris pastaruoju 

metu susvyravo tarptautinėje 
rinkoje, ir jo vertė buvo stai
ga nukritusi iki JAV 69,57 et. 
Vyriausybė ir Kanados bankas 
ėmėsi priemonių pakelti dole
rio vertei — pasiskolino $2,4 
bilijono, tuo būdu padidinda
mi tarptautinius savo rezer
vus, o kiti didieji bankai pa
kėlė paskolų palūkanas iki 
12.25% Kanados bankas ėmė 
supirkinėti savo krašto dole
rius tarptautinėje 1 rinkoje. 
Vyriausybė pažadėjo vasario 
mėnesio pabaigoje paskelbti 
naują biudžetą, siekiantį do
lerio vertės stiprinimo. Finan
sų ministeris M. Wilsonas per
spėjo valiutos spekuliantus, 
pareikšdamas, kad Kanados 
vyriausybė neleis dolerio nu
vertinimo. Po visų tų žygių Ka
nados dolerio vertė pakilo iki 
JAV 71,12 et. Ar šis vertės paki
limas bus pastovus, kol kas nie

kas nežino. Manoma, kad vy
riausybė laikysis JAV 70 et.

Vėl pradedama šnekėti, kad 
kaltė dėl dolerio kritimo tenka 
beveik nesumažėjusiems val
džios biudžetų deficitams. Li
beralų vadas J. Turneris ir so
cialistų vadas E. Broadbentas 
kaltina konservatorių vyriau
sybę, kad jos nariai nesutaria 
dėl priemonių deficitams su
mažinti. Patogiai užmirštama, 
kad chroniškus rekordinio ly
gio deficitus išugdė libera
lai ir kad prie jų prisidėjo per 
didelius reikalavimus kelian
tys socialistai. Kai tik palie
čiamas valdžios išlaidų suma
žinimas socialinėse programo
se, abi opozicinės partijos 
pradeda kovą. Taip buvo pa
sielgta su visiems duodama 
senatvės pensija, kai ją bu
vo norima didinti tik daliniu 
infliacijos nuošimčiu.

(Nukeltą į 8-tą psl.)

Pavergto Lietuva, laukianti naujos laisvės, nepriklausomybės ir taikos Dail. Edita Nazaraitė

Kai buvo skelbiamo nepriklausomybė
Ištrauko iš mažai žinomos Basanavičiaus paskaitos "Dėlioi Vasario 16 d. 1918 m. Lietuvos 

nepriklausomybės paskelbimo". Ši paskaito buvo išspausdinta Vilniuje 1926 m.

Tokiu būdu su karo valdžia 
dažnai besikivirčijant, prisi
artino 1918 m. vasario 16 die
na, kurios atminimą mes čia 
šiandien švenčiame: Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mas.

Tos dienos posėdyje Lietu
vos Taryba vienu balsu nutarė 
kreiptis į Rusijos, Vokietijos 
ir kitų valstybių vyriausybes 
su šituomi d-ro Basanavičiaus 
perskaitytu pareiškimu: Lie
tuvos Taryba, kaipo vieninte
lė lietuvių tautos atstovybė, 
remdamasi pripažintąja tautų 
apsisprendimo teise ir lietu
vių Vilniaus konferencijos nu
tarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 
1917 metais, atstato nepriklau
somą demokratiniais pamatais 
sutvarkytą Lietuvos valstybę 
su sostine Vilniuje ir tą vals
tybę atskiria nuo visų valstybi
nių ryšių, kurie yra buvę su ki
tomis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pa
reiškia, kad Lietuvos valstybės 
pamatus ir jos santykius su ki
tomis valstybėmis privalo ga
lutinai nustatyti, kiek galima 
greičiau, sušauktas Steigiama
sis Seimas, demokratiniu bū
du visų jos gyventojų išrinktas.

Vilnius vasario 16 d. 1918 m. 
(Seka visų Tarybos narių pa
rašai).

Tarybos vice-pirmininkas ti
ras J. Šaulys, kalbėdamas “Lie

tuvos Aide” apie nepriklauso
mybės paskelbimą, sako: “Lau
kiamoji valanda išmušė. Šeš
tadienį, vasario 16 d. Lietuvos 
Taryba vienu balsu nutarė pa
skelbti Lietuvos nepriklauso
mybę .. . Įvyko, ko visa Lietu
va seniai troško bei laukė, ir 
Lietuvos Taryba, pasiryžusi 
prie šio žingsnio, išpildė tik 
aiškią tautos valią, kartkartė
mis ir įvairiais būdais išreikš
tą. Nuo šios valandos Lietuvos 
valstybė, Lietuvos Tarybos ke
liama, atgimsta iš naujo. At
gimsta kartu mūsų vaidentuvė
je ir visa virtinė jos kūrėjų bei 
gynėjų, o ypačiai visos eilių ei
lės tų jos gaivintojų. kurievals- 
tybei žlugus, puolėsi kelti ją 
vėl ant kojų žodžiu, raštu, darbu.

Lietuvos valstybė buvo žlu
gusi, bet jos idėja, reikalas ją 
vėl atgaivinti, buvo likęs gy
vas. Iš pradžių gaivinama vien 
tarp aukštesnių luomų, ta savo 
valstybės atnaujinimo idėja 
plečiasi pamažu vis plačiau ir 
plačiau, kol apima ji pagaliau 
pačių plačiųjų visuomenės 
sluoksnių. Ir mes matome jau 
1905 metais, jog susirinkęs Vil
niun vadinamas Didysis Sei
mas, taikindamasis prie ano 
meto sąlygų, stato drąsų sava
rankiškumo reikalavimą. Tai 
jau nebe vieno kurio luomo, o 
visos plačios Lietuvos visuo
menės reikalavimas, kurios 

nuomonių reiškėjas ir buvo 
anas Seimas.

Nuo to laiko mūsų visuome
nės politikos sąmonė dar la
biau brendo ir aiškėjo. Ge
riausiai matome tai ištikus di
džiajam pasaulio karui, kuris 
kaip tik visu sunkumu gulė be 
ko kito ir ant Lietuvos bei lie
tuvių tautos. Lietuvos kraštas 
buvo jau paverstas karo lauku 
lietuvių tauta pasijuto tarp 
dviejų ugnių. Ir nežiūrint, jog 
lietuviai karo atsitikimų buvo 
suskaidyti, atskirti vieni nuo 
kitų, išmėtyti po įvairias, ko
vojančias tarp savęs valstybes,
— jie vis dėlto įstengė, nepri
klausomai vieni nuo kitų, vie
nodai nusistatyti dėliai svar
biausio savo politikos reikalo
— Lietuvos ateities.

Ar tai paimsime Amerikos 
lietuvius, ar tai gyvenančius 
neutralinėse valstybėse lie
tuvių emigrantus, ar pagalios 
Rusijos lietuvius — visų jų no
rai ir pageidavimai, viešai pa
reikšti ir liečia Lietuvos atei
tį. atatinka nutarimą, kurį yra 
priėmusi Lietuvos konferenci
ja, posėdžiavusi Vilniuje rug
sėjo 18-22 d. 1917 m. o kuriuo 
remdamasi ir skelbia dabar 
Lietuvos Taryba Lietuvos ne
priklausomybę.

Sunkią valandą, kada karas 
nenustoja vis dar siautęs, at- 

(Nukeltą į 3-čią psl.) 

priminė, kad pasauliui reikia 
taikos ir teisingumo, o tokiem 
siekiam gražų pavyzdį yra pa
likęs Mohandas Gandhi. Įspū
dingas buvo Jono-Pauliaus II 
apsilankymas Kalkutoje ir su
sitikimas su vargšus šelpian
čia Motina Terese, kuri yra 
laimėjusi Nobelio taikos pre
miją 1979 m. Jos įsteigtą prie
glaudą vargšams popiežius Jo
nas-Paulius II pavadino dan
gaus prieangiu. Sostinėje New 
Delhi jis susitiko su iš Tibeto 
ištremtu budistų vadu Dalai 
Lama. Tai buvo jau trečias abie
jų susitikimas, nes Dalai La
ma anksčiau yra lankęsis Ro
moje, kur jį du kartus audien
cijoje priėmė popiežius Jonas- 
Paulius II. Didžiausią gyven
tojų mažumą katalikai sudaro 
Keralos valstijoje. Tričuro 
mieste jis įteikė simbolinį 
raktą pastogės neturinčių gy
ventojų atstovams, pranešda
mas, kad jiems greit bus pa
statyta 450 namų. Statyba rū
pinasi katalikai, bendradar
biaudami su Karelos valdžia. 
Jonas-Paulius II taipgi palai
mino 200 porų jaunavedžių, ku
riuos stadione Mišių metu bu
vo sutuokęs vietinis vyskupas.

Užbaigta diktatūra
Haityje pasibaigė 28 metus 

trukusi Duvalier šeimos dikta
tūra, pradėta “Papa Doc” va
dinto Francois Duvalier, kurį 
po jo mirties 1971 m. pakeitė 
sūnus Jean-Claude Duvalier, 
susilaukęs “Baby Doc” pravar
dės. Abu jie buvo pasiskelbę 
prezidentais iki mirties. Sū
nus Jean-Claude mirties nesu
laukė, transportiniu JAV avia
cijos lėktuvu iš diktatūriškai 
tvarkytos salos Karibų jūroje 
nugabentas Prancūzijon. Ten 
jis priimtas tik laikinai, kol 
bus surasta jį sutinkanti įsi
leisti šalis. Vyriausybę per
ėmė gen. Itn. H. Namphio vado
vaujama šešių kariškių ir civi
lių grupė. Ši grupė sakosi ne
turinti savanaudiškų tikslų, 
tik norinti grąžinti daug skur
do patyrusiems gyventojams 
laisvo gyvenimo teises demo
kratinėje santvarkoje. Dikta
tūros pašalinimą su dideliu 
entuziazmu sutiko politiniai 
pabėgėliai, dabar vėl norin
tys grįžti Haitin. Kovą prieš 
diktatūrą vedė vietinė Kata
likų Bendrija. Prie jos prisi
dėjo ir popiežius Jonas-Pau
lius II, 1983 m. kovo mėnesį 
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apsilankęs Haityje. Diktatūri
nis režimas susilaukė jo padė
kos už Vatikanui grąžintą tra
dicinę teisę skirti vyskupus ir 
aštrios kritikos dėl valdžios 
nesirūpinimo savo valdiniais.

Rinkimai Filipinuose
Filipinuose pasibaigė pre

zidento rinkimai, kuriuos bu
vo paskelbęs jau du dešimtme
čius prezidento pareigas ei
nantis Ferdinandas Marcos, 
staiga panoręs įrodyti, kad jį 
remia šios 7.000 salų turinčios 
valstybės gyventojai. Pagrindi
ne jo varžove tapo 1983 m. Ma- 
nilos orauostyje nužudyto opo
zicijos vado Benigno Aquino 
našlė Corazon Aquino, kandi
datu į viceprezidentus pasirin
kusi Salvadorą Laurel. Rinki
miniame vajuje prez. F. Mar
cos, jau turintis 68 metus am
žiaus, atrodė nusilpęs, nega
luojantis. Save jis vadindavo 
dideliu patriotu, didvyriškai 
kovojusiu prieš Filipinus oku
pavusius japonus. Dienraštis 
“The New York Times”, remda
masis archyvine medžiaga, pa
skelbė, kad iš tikrųjų tai buvo 
tik sukta propaganda. Karo 
archyvuose partizanų grupė, 
kuriai F. Marcos sakosi didvy
riškai vadovavęs, iš viso ne
egzistuoja. Rinkimuose daly
vavo 24 milijonai rinkėjų. Bal
sų suskaičiavimas užtruks il
goką laiką. Abi pusės kalba 
apie rinkimų klastojimą. Bal
sų skaičiavimą prižiūrinti val
džios grupė skelbia prez. F. 
Marcos pirmavimą, o opozici
nė grupė — nužudyto politiko 
našlės Corazon Aquino. Prez. 
F. Marcos staiga prasitarė, kad 
rinkimus galbūt reikės pa
skelbti negaliojančiais. Ame
rikai problemą sudaro labai 
svarbios aviacijos ir laivyno 
bazės Filipinuose.

Neišleis Sacharovo
Prancūzijos komunistų ofi

ciozas “L’Humanite” savo pra
nešime iš Maskvos palietė Gor
kyje izoliuotą fiziką dr. A. Sa
charovą. Pasak kompartijos 
vado M. Gorbačiovo, jo nega
lima išleisti į Vakarus, nes jis 
vis dar žino strateginių paslap
čių, kurios yra labai svarbios 
Sovietų Sąjungai. Jų atsklei
dimas Vakarams galėtų pada
ryti daug žalos. Tai esanti svar
bi priežastis, dėl kurios dr. A. 
Sacharovas negali išvažiuoti.
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Apaštalinis Vilniaus arkivyskupijos administratorius vyskupas JULI
JONAS STEPONAVIČIUS, ištremtas iš savo arkivyskupijos į Žagarę. 
Š. m. sausio 24 d. suėjo 25-ri metai jo tremčiai. Š. m. birželio 21 d. jam su
eis 50 metų kunigystės ir š. m. spalio 18 d. — 75-ri metai amžiaus. Nuo
traukoje šalia vyskupo — dabartinis Vilniaus arkivyskupijos valdytojas 
kun. ALGIRDAS GUTAUSKAS vienos iškilmės metu Vilniuje

Tremtinys savoje tėvynėje
Vilniaus vyskupas — apaštalinis administratorius 

Julijonas Steponavičius ir jo tremties sukaktis

“Gėlės užmirštiem tautiečiam”
Jaunimo veikėjos Sigitos Bersėnaitės raštas, kurį perskaitė VLIKo pirm. dr. K. Bobelis VLIKo seime, 

įvykusiame Floridos St. Petersburge. Jame išryškintas Taikos bei laisvės žygis Skandinavijoje

1986 m. sausio 24 suėjo 25 
metai nuo Vilniaus arkivysku
pijos apaštalinio administrato
riaus vyskupo Julijono Stepo
navičiaus neteisėto ištrėmimo. 
Prieš 31 metus įvyko J. Stepo
navičiaus vyskupiški šventi
mai, kurių dėka Lietuvos sos
tinė, 1958 m. mirus vyskupui 
Kazimierui Paltarokui, neliko 
be savo vyskupo. Prieš pat Pa
nevėžio vyskupo Paltaroko 
mirtį, popiežius Pijus XII 1957 
m. paskyrė vyskupą Steponavi
čių abiejų vyskupijų — Pane
vėžio ir Vilniaus — apaštali
niu administratorium. Bet 
1961 m. vysk. Steponavičius 
buvo sovietų ištremtas už Vil
niaus arkivyskupijos ribų į to
limą Lietuvos užkampį — Žaga
rę, Joniškio rajone. Jam tenai 
uždėjo namų areštą, nes atsisa
kė įvykdyti neteisėtus anti
konstitucinius ir antihumaniš- 
kus valdžios reikalavimus, bū
tent religinių reikalų įgalio
tinio įsakymu kunigams už
drausti vaikus ruošti Pirmajai 
Komunijai ir leisti įgaliotiniui 
tvarkyti kunigų skyrimus. 
Vysk. J. Steponavičius parašė 
pareiškimą sovietinės ministe- 
rių tarybos pirmininkui, gin
damas religijos laisvę.

Šiemet vysk. J. Steponavi
čius švenčia ir dar dvi laimin
gesnes sukaktuvines šventes: 
birželio 21 d. sukanka jo 50 
metų kunigystės, o gimtadie
nio dieną, spalio 18, — 75 me
tai amžiaus.

Vysk. J. Steponavičius gimė 
1911 m. Miciūnų k., Gervėčių 
par., Vilniaus aps., neturtin
go ūkininko šeimoje. Jo tėvas 
buvo lietuviškų organizacijų 
veikėjas, kovojęs už lietuvių 
kalbą šventovėje, mokykloje, 
savivaldybėje. Julijonas bai
gė Vilniuje Vytauto Didžiojo 
gimnaziją ir Vilniaus univer
sitetą teologijos magistro 
laipsniu; kunigu įšventintas 
1936 m. Buvo paskirtas moky
toju ir kapelionu Gardine, Pa
lūšėj, Daugėliškyje, ėjo Šven
čionių dekano pareigas.

Gilus išsimokslinimas, sie
lovados patirtis, kunigiškas 
uolumas buvo tos savybės, dėl 
kurių kun. Julijonas buvo pa

rinktas Lietuvos sostinės vys
kupu ir konsekruotas 1955 m. 
rugsėjo 11d.

Visos tikinčiųjų bei kunigų 
pastangos panaikinti 1961 m. 
ištrėmimą ir atitaisyti šią Lie
tuvos tikintiesiems padarytą 
skriaudą iki šiol nedavė jokių 
vaisių. Tačiau lietuvio vysku
po nepalaužiamas tikėjimas, 
jo meilė Dievui, Bažnyčiai ir 
Tėvynei Lietuvai, jo ištikimy
bė tiesai ir vyskupiškai misi
jai net iš niūrios tremties spin
duliuoja Lietuvai ir pasauliui.

Yra pagrįsti spėliojimai, 
kad 1979 m. popiežiaus Jono- 
Pauliaus II paskirtas kardi
nolas “in pectore” yra Vil
niaus vyskupas Julijonas Ste
ponavičius.

1980 m. rugsėjo 10 d. daugy
bė jaunimo, pasipuošiusio 
baltais ir tautiniais drabužiais, 
išsirikiavo Šv. Mikalojaus 
parapijos šventoriuje Vilniu
je sutikti vyskupo J. Stepona
vičiaus jo 25 metų vyskupys
tės sukakties proga. Pasiro
džius Jo Ekscelencijai, jau
nimas, kurio dauguma niekada 
dar nematė savo vyskupo, 
aukštai iškėlė tautines juos
tas ir ąžuolo vainikus, suda
rydami gyvuosius vartus, ir jį 
jautriai pasveikino.

Vyskupui J. Steponavičiui 
buvo uždrausta vykti į Vati
kaną su kitais Lietuvos vysku
pais 1983 m. “ad limina” pasi
matymui su Šv. Tėvu.

1984 m. į Žagarę pas Jo Eks
celenciją atvyko religinių rei
kalų tarybos įgaliotinis Pet
ras Anilionis “perspėti” jo, 
kad neturįs teisės pasirašyti 
po protestais, važinėti į atlai
dus, sukaktis, laidotuves, mels
tis už “nusikaltėlius” kunigus, 
raginti katekizuoti vaikus bei 
kištis į Vilniaus arkivyskupi
jos reikalus.

Panevėžio vyskupiją dabar 
administruoja prel. Kazimie
ras Dulksnys, o Vilniaus ar
kivyskupiją — kun. Algirdas- 
Kazimieras Gutauskas.

Sveikinimus vyskupui Julijo
nui Steponavičiui jo sukakčių 
proga siųsti: 235647 Žagarė, 
Joniškio r., Ždanovo 5-2, Li
thuania. LIC

Šia proga noriu padėkoti 
Vyriausiam Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetui, Tautos fondui 
ir jų rėmėjams, kad sudarėte 
sąlygas lietuvių jaunimui da
lyvauti tokiame svarbiame įvy
kyje kaip Baltiečių taikos ir 
laisvės žygis. Siunčiu Jums 
paskutinį numerį “Toronto 
Life” žurnalo, kuris Kanadoje 
yra platinamas ne tik Toronte, 
bet ir kituose didmiesčiuose, 
būtent Hamiltone, Londone, 
Montrealyje ir kitur. Jame ra
site ilgą straipsnį apie Taikos 
ir laisvės žygį, pavadintą 
“Flowers for Forgotten Count
rymen” — “Gėlės užmirštiem 
tautiečiam”. Jį parašė Kana
doje pasižymėjęs rašytojas 
Barry Callaghan, kuris pats 
dalyvavo žygyje. Kaip matote, 
jau keturi mėnesiai praėjo po 
žygio, ir dar vis apie jį skai
tome ne tik išeivių baltiečių, 
bet ir kitataučių spaudoje. 
Abejotina ar prieš 45 metus 
žinia apie pačią Sovietų Są
jungą, okupavusią Baltijos 
valstybes, pasiekė tiek pasau
lio kampų, kiek 1985 m. vasa
rą pasiekė naujiena apie Bal
tiečių tribunolą ir Baltiečių 
taikos bei laisvės žygį Balti
jos jūroje.

Ne vien Europos ir Šiaurės 
Amerikos gyventojai skaitė 
apie šiuos įvykius savo laik
raščiuose. Girdėjome, kad ir 
Pietų Amerikos, Saudi Arabi
jos ir Japonijos spauda juos 
aprašė. Jaunimas, kuris daly
vavo šiame žygyje, pajuto, kad 
jisai ir Kopenhagos tribuno
las tikrai įprasmino baltiečių 
veiklą, kuri lig šiol nesugebė
jo atkreipti tokio plataus dė
mesio į liūdną mūsų tautų liki
mą. Be to, pajutome didelį pa
sitenkinimą, kad tokiame jaut
riame laikotarpyje — Helsin
kio akto dešimties metų sukak
ties išvakarėse ir keletą mė
nesių prieš Reagano ir Gorba
čiovo susitikimą Ženevoje — 
mes paskelbėm tarptautinei 
spaudai sovietų labai globo
jamą paslaptį apie savo nusi
kaltimus baltiečių tautom.

Toronte Kanados lietuvių 
jaunimo sąjunga suruošė pra
nešimą lietuvių visuomenei 
apie Taikos bei laisvės žygį 
ir baltiečių tribunolą Kopen
hagoje. Rodėme Švedijoje ir 
Vokietijoje gamintus filmus 
apie šiuos įvykius. Susirinko 
maždaug 200 asmenų. Visi la
bai susižavėjo žygio vaizdais. 
Matėme kaip susijaudino žmo
nės, pamatę lietuvių demons
traciją ant laivo denio, pra
plaukiant šiaurinį Lietuvos 
krantą. Po pranešimo visi 
atsistojo ir mums plojo. Vie
nas vyresnio amžiaus žmogus 
pasakė, kad išeivijos lietuviai 
gali turėti vilties Tėvynės atei
čiai, jeigu jaunimas toliau taip 
veiks. Žinoma, čia ne tiek jau
nimas vertas padėkos, kiek 
esate verti Jūs, kurie sudarėte 
sąlygas jaunimui dalyvauti to
kiame istoriniame įvykyje.

Deja, rengiant minėtą žygį, 
neišgirdome tokio vieningo ir 
pozityvaus atsiliepimo iš lie
tuvių visuomenės, kokį mes da
bar girdime. Gal lietuvių jau
nimo skaičius būtų prilygęs 
latviams, gal dvigubai daugiau 
lietuvių jaunuolių būtų nuvy
kę į Europą dalyvauti žygyje. 
Čia reikia kaltinti įvairius pa
sireiškimus lietuvių spaudoje 
prieš žygį. Pvz. “Pasaulio lie
tuvyje” 1985 m. 3 nr. A. Čiup- 
rinsko rašinyje “Ar tai apgal
votas žygis?” skaitėme šiuos 
žodžius:

... Man kyla vienas labai opus 
klausimas: ar VLIKas imasi sau 
atsakomybę, skatindamas šį jau

Kanados baltiečiai Toronte reikalauja laisvės sovietų okupuotai Lietuvai, Latvijai ir Estijai Nuotr. St. Dabkaus

nimo žygį? Be abejo, sovietai jį 
jau išnagrinėjo, išstudijavo ir 
sugalvojo būdą, kaip "pasveikint” 
tokius svečius ir “teisėjus”, ieš
kančius teisybės netinkamoje vie
toje. Juk tokiam svarbiam teis
mui yra Jungtinių Tautų forumas 
New Yorke, bet ne Kopenhagoje. 
Visą šį žygį sovietai gali palaiky
ti aiškia provokacija ir tą laivą 
“pasiųsti” į Baltijos dugną pas 
Jūratę ir Kastytį. . .

Tokie pasisakymai ne tik 
išgąsdino jaunimo tėvus, kurie 
gal ir būtų leidę savo vaikams 
važiuoti į Europą, bet ir paro
dė kitų žmonių nesupratimą 
bei neįvertinimą žygio ir tri
bunolo reikšmės baltiečių tau
tų laisvės kovai. Visi mes, ku
rie dalyvavome žygyje ir stebė
jome tribunolą, pamatėme štai 
ką: jeigu tikrai norime susi
laukti laisvės mūsų tautai, tu
rime drąsiai ir vieningai ženg
ti į tarptautinę areną ir iškelti 
mūsų tautos skundus kitatau
čių tarpe.

Net ir dabar mūsų išeivių 
tarpe randame mažą saujelę 
žmonių, kuri dar vis nesupran
ta ką iš tikrųjų tas žygis ir tri
bunolas pasiekė, anot vieno 
skeptiko žodžių, juk mes Liej 
tuvos neišlaisvinome. Tai tie
sa, neišlaisvinome, bet žino
kite, kad jos ir neišlaisvinsi
me, jeigu toliau taip negaty
viai ir trumparegiškai vertin
sime tokią svarbią mūsų išei
vių baltiečių politinę veiklą, 
kaip žygis ir tribunolas. Juk 
kas mūsų tautą išlaisvins? Ope
ros? Tautiniai šokiai? Jie gal 
mūsų kultūrą išlaiko, atlieka 
mūsų tautai labai svarbų dar
bą, bet to neužtenka. Negalime 
pamiršti mūsų išeivių svar
biausio uždavinio — kovoti už 
Tėvynės laisvę!

Mes, kurie dalyvavome žy
gyje, džiaugiamės kad ne tik 
sustiprinome ryšį baltiečių 
išeivijos jaunime, bet ir su Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos jau

Amerikiečių ir sovietų dialogas televizijoje
A .( <

1985 m. gruodžio 29 d. viena 
Amerikos televizijos stotis, 
susitarusi su Leningrado tele
vizijos stotimi, parodė viena 
kitos žmones, susirinkusius į 
nedideles auditorijas taip, kad 
vieni kitus galėjo matyti; kelti 
klausimus ir gauti atitinkamus 
atsakymus.

Tiek vienoje, tiek kitoje pu
sėje, pranešėjo pareiškimu, 
žmonės buvo įvairių išsilavi
nimų ir profesijų. Sovietų pu
sėje, aiškiai matėsi, keli žmo
nės buvo tam iš anksto paruoš
ti. Jei kas nepajėgė atsakyti 
į sunkesnį klausimą, tai šie 
pasišaudavo atsakyti.

Į bendrą amerikiečių klau
sėjų nuomonę, kad sovietai ne
turi laisvės turėti savo įsiti
kinimų, skirtingų nuo valdžios, 
vis atsakė ta pati mokytoja ir 
tais pačiais žodžiais: “Mums 
nereikia skirtingos nuomonės, 
nes mes pasitikime savo val
džia”. Vienas amerikietis pa
reiškė: “Ir hitleriniai vokie
čiai pasitikėjo savo valdžia!” 
Tai sukrėtė sovietinę audito
riją. Kai kurie klausytojai at
rodė visai pasimetę.

Vienas amerikietis, unifor
muotas Vietnamo karo vetera
nas, labai ramiai pasiteiravo, 
ar kartais Afganistano karo 
sovietų veteranai nesutiktų 
kur susitikti pasitarti dėl iš 
abiejų pusių daromų klaidų. 
Sovietai klausytojai rangėsi 
savo kėdėse, bet nė vienas ne
pasišovė su atsakymu.

Į vieno medaliuoto sovieti
nio piliečio pakartotinius prie
kaištus Amerikai už didinimą 

nimu. Neseniai pasiekė Vaka
rus naujai sudarytos Lietuvos 
jaunimo sąjungos pranešimas, 
kuriame Lietuvos jaunimas 
sveikina išeivijos jaunimą už 
jo drąsų sprendimą dalyvauti 
žygyje. Džiaugiamės, kad ir 
Lietuvoje, kur kasdieninio 
gyvenimo kančia laužo žmo
nių viltį, mūsų žygis įkvėpė 
optimizmo ir vilties. Džiau
giamės ir tuo, kad per tą žygį 
mes pasisakėme pasauliui kas 
mes esame, už ką mes kovoja
me ir kad pirmą kartą pasau
lis atidžiai mūsų klausė.

Jaučiame didelį pasitenki
nimą, kad pajutome suomių 
tautos neapykantą sovietams 
ir nuoširdžią jos žmonių užuo
jautą baltiečių tautom. Žygio 
ir tribunolo dalyviai gali ir 
tuo džiaugtis, kad jie tiek įpy
kino sovietus, kad jie negalėjo 
šaltai ignoruoti tų įvykių. 
Griežti sovietų perspėjimai 
spaudoje, jų siųsti atstovai, 
kurie tribunolą stebėjo, ir ka
riniai laivai, kurie žygio lai
vą sekė, parodė tarptautinei 
spaudai, jog išeivijos baltie
čių politinė veikla jiems yra 
didelis priešas, kurio jie ne
drįsta ignoruoti.

Gal matydami šiuos ano žy
gio ir tribunolo laimėjimus 
žmonės, kurie pradžioje ne
suprato šių įvykių svarbos, 
dabar geriau įvertins jų reikš
mę mūsų tautos ateičiai.

Mes, jaunieji lietuviai, ku
rie dalyvavome Taikos ir lais
vės žygyje, džiaugiamės gavę 
šią VLIKo ir Tautos fondo su
darytą progą padėti mūsų Tė
vynei. Mes pasižadame ateity
je prisidėti prie tokių svarbių 
ir reikšmingų Lietuvos laisvi
nimo darbų.

Sigita Bersėnaitė,
Kanados lietuvių jaunimo 

sąjungos pirmininkė ir 
Baltiečių taikos bei laisvės 

žygio dalyvė

Brangiam tėveliui

a.a. ANTANUI KAŽEMĖKAIČIUI 
iškeliavus į amžinybę,

jo dukrą LIUDĄ MOCKIENĘ, sūnų STEPONĄ ir jų 
šeimas gilioje skausmo valandoje nuoširdžiai užjau
čiame — H. Kairienė

A. Čerškienė

i PADĖKA
Gilaus liūdesio valandoje, mirus mano žmonai

a.a. ONAI RATKEVIČIENEI,
susilaukiau iš daugelio nuoširdžios užuojautos. Esu 
dėkingas dukterims - DANUTEI ir BIRUTEI, jų šeimoms 
ir visiems giminėms, draugams bei pažįstamiems už 
užuojautą, paguodą ir talką pomirtinio pagerbimo 
metu.

Su nuoširdžiu dėkingumu -
Andrius Ratkevičius

AfA 
GRACIJONO JASEVIČIAUS

atminimui 1923-1984
Neužmigdys naktis žvaigždės,
Nenuramins širdis troškimu;
Dvasia ko j ieško, kas atspės,
Kai skęsta ji tarp atminimų . . .

(Maironis)

PASILIEKI SU MUMIS, TĖTE!
Gvina Jasevičiūtė
Rasa ir Jonas Syrotuik
Rolandas, Beverley, Erikas ir
Adomas Jasevičiai į

PADĖKA
Mylimam vyrui, brangiam tėveliui, tėvukui, 

broliui ir dėdei

a. a. EDMUNDUI MILIAUSKUI

apsiginklavimo atsakė labai 
kukliai atrodantis amerikie
tis juodukas. Jis priminė so
vietams, kad prezidento Carte- 
rio laikais Amerika jau buvo 
beveik beginklė, kad sovietai 
tuo pasinaudoję ir pasistatę 
naują, galingą laivyną. Esą 
sovietai tiek apsiginklavo nau
jausiais ginklais bei raketo
mis, kiek iš tikro nereikėjo 
krašto gynybai. To ir užteko 
tam medaliuotam klausėjui.

Amerikietis pranešėjas, va
dovavęs programai, vienu me
tu parodė lauke piketuojan
čių būrį, pastebėdamas sovie
tam žiūrovam, kad piketuoto
jai norėtų daug ką pasakyti, 
bet pagal susitarimą negali 
būti įleidžiami į vidų. Pike
tuotojai ėjo ratu aplink. Kaž
kas nešiojo nedidelę lietuviš
ką trispalvę: geltona, žalia, 
raudona aiškiai matėsi televi
zijos ekrane. Didelė latvių vė
liava visą laiką stovėjo vieto
je. Irgi matėsi labai gerai. Bet 
aiškiausiai matėsi vienas dido
kas plakatas su įrašu: “STOP 
GENOCIDE OF BALTIC PEO
PLE”. Sovietų auditorija at
rodė apstulbinta to vaizdo.

S. Šetkus

mirus, nuoširdžiai dėkojame: klebonui kun. Jonui Staškui, kun. 
Kaziui Kaknevičiui ir klebonui kun. Augustinui Simanavičiui, 
OFM, už koncelebracines Mišias. Dėkojame klebonui kun. J. 
Staškui ir kun. K. Kaknevičiui už Rožinį ir maldas laidotuvių 
namJbse. ‘

Ypatinga padėka klebonui kun. J. Staškui už prasmingą 
pamokslą ir už palydėjimą įamžino poilsio vietą.

Dėkojame sol. Slavai Žiemelytei už gražų giedojimą, muz. 
Jonui Govėdui už akompanavimą.

Nuoširdžiai dėkojame karsto nešėjams, visiems pager
busiems velionį laidotuvių namuose savo atsilankymu, atsiun- 
tusiems gėles, aukojusiems šv. Mišias už jo vėlę, už pareikš
tas užuojautas asmeniškai ir spaudoje, taip pat aukojusiems 
“Tėviškės žiburiams” ir Kanados lietuvių fondui.

Nuoširdi padėka Lietuvos kankinių parapijos chorui už 
parodytą nuoširdumą ir visokeriopą pagalbą.

Dėkojame ponioms už pyragus, A. Gataveckui — už pus
ryčių paruošimą.

Dėkojame visiems, paguodusiems ir raminusiems skaus
mo dienose.

Duok jam amžiną ramybę, Viešpatie!

Liūdintys: žmona Edita, sūnus Arvydas su šeima, 
sesuo Ona Jakimavičienė su šeima

Canadian Slut jf?teinorial£> Itb

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai įriša knygas bei 

žurnalus. Savininkas-lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

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 į 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

Namų telefonas 278-4529 
Atstovas - St. Prakapas.

Tel.233-4486

Wujj’jyyX
Furniture Company Ltd.

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
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
-/h
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PASTABOS IR NUOMONĖS

Buvęs prezidentas Carteris ir pavergtieji

Taikos ir laisvės žygio atgarsiai
Pranzūzų žurnalistai pradėjo domėtis baltiečiais bei rašyti apie jų vargus

J. VAIČAITYTĖ

Perskaičiusi “TŽ” 1985 m. 46 
nr. pranešimą apie prancūzų 
dienraščio “Liberation” žur
nalistės Veronique Soule 
straipsnius, pasirodžiusius 
Taikos ir laisvės žygio metu, 
nutariau pasiųsti Jums trupu
tį daugiau žinių apie minėtą 
žurnalistę ir jos susidomėji
mą baltiečiais. Taip pat pa
teikiu informacijos apie in
žinierių Johannes Hint, miru
sį 1985 m. rugpjūčio 5 d. cent
riniame Talino kalėjime.

Į 1985 m. vasaros Taikos ir 
laisvės žygį (BPFC) buvau pa
kvietus prancūzų spaudos at- 

I stovus — žurnalistę ir fotogra
fą (Veronique Soule ir Loic 
Goulias). Taip ir pasirodė trys 
straipsniai apie žygį Baltijos 
jūroje Jean-Paul Sartreo įsteig
tame dienraštyje. Kiti Pary
žiaus laikraščiai, kurie pami
nėjo BPFC, buvo “Le Monde”, 
“Le Quotidien de Paris”, “Le 
Matin” ir kiti.

Po įspūdingos kelionės “Bal
tic Star” laivu Veronika ir Loic 
toliau domisi ir yra pasiruo
šę pateikti prancūzų spaudai 

; daugiau informacijos apie lie- 
fc tuvius, latvius, estus. Pavyz

džiui, kai žmogaus teisių or
ganizacija Frankfurte IGFF 

. paskelbė apie esto inžinie- 
: riaus Johannes Hint mirtį, žur- 
/ nalistė Veronika užėjo į Bal- 
i tiečių namus (“Baltic House”), 

I jieškodama papildomos infor
macijos. Gal ir “TŽ" skaityto- 

i jams bus įdomu smulkiau suži
noti apie J. Hintą.

A Maždaug 1950 m. J. Hintas iš
rado naują betono formulę su 
silikatu konstrukcijos medžia- 

/ gų institute, Taline. Už šį iš
radimą jis gavo Lenino premi
ją. Deja, Estijos fabrikuose 
ši medžiaga buvo gaminama 

j ne pagal išradėjo formulę, bet 
/ to niekas netikrino. Vėliau ši 
1 fabrikuose pagaminta medžia

ga buvo naudojama namų, tvar
tų, kooperatyvų ir kitų pagal
binių įstaigų statybai.

Gerai palijus, pastatai pra
dėjo irti, o statybinės medžia
gos išradėjas turėjo atsakyti 
už gamybinį broką. J. Hintas 
tada buvo apšauktas "pseudo- 
inžinierium".

Tuo pačiu metu Hinto išra
dimas buvo patentuotas Itali
joje, Japonijoje, Brazilijoje 
ir kitur. Minėtose šalyse fab
rikai gamino jo statybinę me
džiagą pagal išradėjo nurody
mus. Tie pastatai, nepaisant 

i liūčių ir audrų, tebestovi. O 
f Taline Hinto tyrinėjimų la

boratorija buvo uždaryta. Tai 
reiškia, kad Lenino premija 
pasinaudojo Japonijos, Itali
jos ir Brazilijos statytojai, 
nes sovietinėse sąlygose tech- 

‘nologijos pažanga tinka vien 
laboratorijai, nes pramonė ne
pajėgia vykdyti modernios 
technologijos reikalavimų ir 
teorija neturi jokio ryšio su 
praktika.

Po to, bandydamas apsiginti 
nuo apkaltinimo šarlatanizmu, 
J. Hintas vedė akciją, remda
masis jo išradimo sėkmingu 

j įgyvendinimu užsienyje. To- 
i kia jo akcija buvo laikoma “ta

i' rybinės industrijos šmeižimu” 
/ ir Hintas liko kaltas.

Po keleto metų Hintas pada
rė naują išradimą, kurį jisai 
įgyvendino. Šį kartą jis išra
do ir pastatė stambių akmeni
nių plokščių trupinimo ir skal
dymo mašiną. Ilgainiui išradė
jas pastebėjo, kad jo aparato 

1 suskaldytas smėlis, akmenys ir 
/ kitos medžiagos turi ir naujų 
I savybių. Pastebėjo, kad naujai 
/ gauta medžiaga turi generaty- 

i vines, medicinines savybes. 

Pvz. konstrukcijos medžiaga, 
kurios pagrindinis elementas 
yra smėlis, perėjus per Hinto 
malūną, duoda daug šviežesnį 
smėlį. Hinto darbuotojai taip 
pat pastebėjo, kad keletas ele
mentų, gautų iš Hinto malūno, 
turėjo aiškias gydymo ypaty
bes, panašiai į tą smulkiai su
maltą molį, kurį šiuo metu 
prancūzai vaistininkai siūlo 
nuo daugelio vidinių ir išori
nių ligų.

Estijoje Hinto malūnas tu
rėjo labai didelį pasisekimą. 
Jo pelnas pateko į valdžios 
iždą. Hinto problemos vėl pra
sidėjo, kai jo pagalbininkai 
ėmė pardavinėti smulkiai su
maltas medžiagas kaip vaistus, 
tuo pasipelnydami.

Atitinkami kontrolės orga
nai susidomėjo Hinto darbuo
tojų materialinio lygio pakili
mu, ir juodoji rinka buvo at
skleista. Buvo suimti 25 žmo
nės, bet paties Hinto niekas ne
kaltino, nes jisai nežinojo apie 
jo padėjėjų machinacijas.

Tada savo asmeniniuose už
rašuose Hintas pažymėjo, kad

Kad vakariečiai praregėtų.
Vakariečių pasyvumas, rytiečių veržlumas

DR. J. KUNCA

Senas yra išeivių polinkis 
vesti įvairaus žanro diskusijas. 
Tai atsispindi mūsų spaudoje, 
kartais radijo programose ir 
susirinkimuose. Diskusijos yra 
reikalingos ateities veikimo 
gairėm nustatyti, bet jeigu jos 
virsta pigia kritika ar net ko- 
liojimais, yra labai neigiamas 
reiškinys. Yra susidariusios 
profesionalinių kritikų grupe
lės, kurios nieko pozityvaus 
neveikia ir trukdo kitiem dirb
ti arba net skaldo kurią bend
ruomenę. Tai reiktų prisiminti 
šiais metais. Kartą nutarus 
dauguma balsų, reikia draus
mingai tą nutarimą vykdyti. 
Eikvojamą energiją tuščiom 
kritikom panaudokime pozity
viam veikimui.

Labai svarbi ir mūsų veiki
mo kryptis. Nėra ko mėginti 
galva pramušti sieną, kurioje 
yra durys, pro kurias galim 
įeiti.

Reikia kiekviena proga kelti 
Lietuvos bylą memorandu
mais per spaudą, per susiti
kimus su politikais, bet nepa
mirškim, kad to neužtenka. Da
bartinė pasaulio padėtis netei
kia ir neteiks mums jokių lais
vės Lietuvai vilčių, kol Vaka
rų pasaulis neįsitikins, kad 
jis ilgiau negali ramiai žiūrė
ti į sovietinį marksizmą, besi
plečiantį visuose žemynuose. 
Vakariečiai turi suprasti, kad 
po 45 metų neveiklumo atėjo 
momentas Vakarams atmušti 
sovietų agresiją arba kapitu
liuoti. Tik laisvojo pasaulio 
tinkamas pasipriešinimas 
Maskvai gali išgelbėti jį ir 
kartu Lietuvą.

Yra rimtų galimybių, kad so
vietai revoliucinio-psichologi- 
nio pobūdžio metodu įsitvir
tins P. Afrikoj, Filipinų salo
se ir dalyje P. Amerikos žemy
no. Tam gal trūksta tik kokių 
5 metų. Jei taip atsitiktų, 
Vakarų padėtis būtų beviltiš
ka.

Daug kas pasakys, kad Vaka
rų valstybės galvos tai žino. 
Taip daug kas galvojo ir 1945 
m. Bet koks atolydis su Sovie
tų Sąjunga yra pavojingas, nes 
per jį jinai laimėtų laiko su
stiprinti savo revoliucinį puo
limą tiek, kad Vakaram jau 
bus per vėlu pasipriešinti. 
Vakarai yra pilni atolydžio 
entuziastų, kurie daro nuola

visi jo išradimai yra sovieti
nės pramonės nelaimė. Para
šė apie konfliktą tarp asme
ninės iniciatyvos ir darbo nor
malizacijos. Nurodė, kad eko
nominė sovietų sistema yra 
priežastis asmeninių jo nelai
mių. Hinto užrašų knygutė bu
vo surasta ir perskaityta. Visi 
jo asmeniniai užrašai buvo 
konfiskuoti, atidžiai išanali
zuoti ir jam pritaikyti straips
niai apie antivalstybinę veik
lą. Hintas gavo 15 metų kalėji
mo, o jo išradimai atiteko ne 
vadinamajai liaudžiai, o pasi- 
pelnytojų grupelei. Jais pasi
naudojo galbūt ir patys revi
zoriai.

Taip pasibaigė Lenino pre
mijos laureato gyvenimas so
vietiniame kalėjime. Reikia 
manyti, kad netolimoje ateityje 
šis išradėjas bus reabilituo
tas, kaip daugelis ir kitų ne
kaltų aukų.

Prancūzų “Liberation” laik
raščio žurnalistė Veronique 
Soule, pradėjo rašyti apie šio 
asmens likimą “Liberation” 
rugsėjo 26 d. numeryje.

tinį spaudimą į demokratinių 
valstybių valdžias. Čia glūdi 
didžiausias pavojus: paskuti
nis gynybai dar tinkamas aki
mirksnis gali būti pražiopso
tas, nežiūrint net konserva
torių valdžios buvimo Vašing
tone.

Mūsų pareiga žadinti dar 
vis apsnūdusius Vakarus, ku
rie, atrodo, nemato pavojaus 
artumo ir planuoja savo politi
ką ateities dešimtmečiam, ti
kėdami, kad gal pasikeis sovie
tų diktatūros barbariškumas 
evoliuciniu keliu. Jei Vakarai 
toliau ves tokią politiką, vie
toj skubaus priešo atrėmimo 
dabar, ateis antra Jalta, ku
rios dėka pasibaigs Vakarų 
laisvė.

Šioje srityje išeivijos veik
la turėtų būti sustiprinta. 
Mūsų veiksniam trūksta kom
petentingo užsienio spaudos 
skyriaus, kuris veiktų pagal 
nurodymus. Jokiu būdu negali
ma pasitenkinti pavienių as
menų sporadiškų pasirodymu 
svetimų spaudoj! Tai per ma
ža.

Gal per daug dejuojam dėl 
senosios kartos retėjimo ir 
jaunų nutautėjimo. Vargu ar 
sugrąžinsim nutautėjusius. 
Reikia gelbėti, kas yra likę. 
Jaunimui trūksta skubaus tau
tinio. kultūrinio ir politinio 
lygio pakėlimo. To neišsprę- 
sim dejuodami. Reikia rengti 
seminarus, panaudoti jaunimo 
suvažiavimus, bent jų dalį. 
Kadangi skaičiaus negalėsim 
padidinti, turime kelti koky
bę. Gerai paruošta, kad ir ne
gausi grupė, gali daug, daug 
nuveikti ir pritraukti dar ne
veikiančius.

Kai buvo skelbiama...
(Atkelta iš 1-mo psl.).

gimsta mūsų valstybė. Todėl 
iš anksto galima jau spėti, jog 
jos kėlimosi darbas nebus grei
tas ir lengvas.

Ir sunkių valandų turės be 
abejojimo pergyventi dar Lie
tuvos Taryba. bedirbdama pri
ruošiamąjį darbą, kol nebus 
sušauktas steigiamasis sei
mas . . . Tame darbe reikalau
ja todėl ir laukia Lietuvos Ta
ryba užuojautos, supratimo ir 
pagelbos iš plačiausios Lietu
vos visuomenės, kurios reika
lams juk ji tik tetarnauja”.

“TŽ” š. m. sausio 2 d. veda
majame, rašant apie Amerikos 
politiką Lietuvos atžvilgiu, 
yra tokia užuomina: “Nėra bet
gi pavojaus, kad Amerika so
vietų pavergtų tautų klausimą 
palaidotų. Tam ji yra per daug 
užsiangažavusi. Visi jos poka
riniai prezidentai buvo palan
kūs pavergtiesiems, nors vieni 
jų rodė daugiau iniciatyvos, ki
ti mažiau ... Mažiau susirū
pinimo buvo matyti prezidento 
Carterio laikais, bet paverg
tųjų savaitė niekad nebuvo at
šaukta ...”

Mano nuomone, kanadiškis 
autorius paskutiniu sakiniu 
per daug nuvertino preziden
tą J. Carterį. Helsinkio susi
tarimus pasirašė prezidentas 
G. Fordas, savo prezidentavi
mo metais net pareiškęs, kad 
Rytų Europos šalys esančios 
laisvos. Tas jo pareiškimas 
nemažai prisidėjo prie to, kad 
jis pralaimėjo 1975 metų pre
zidentinius rinkimus prieš ne 
taip jau žinomą demokratų 
partijos kandidatą, buvusį 
Georgijos valstijos guberna
torių J. Carterį.

Atėjus demokratams į val
džią, lietuviai, žinoma, visai 
teisingai, mažai ko galėjo ti
kėtis, nes už demokratus te- 
balsuoja tik labai mažas lietu
vių nuošimtis. Prezidento vie
tą užėmęs labai švelnus ir gi
liai tikintis J. Carteris pradžio
je, kaip atrodo, pasitikėjo visu 
pasauliu, jų tarpe ir sovietų va
dovu Brežnevu. Tačiau greit 
pamatė, kad Brežnevo atsto
vaujama sistema yra klastin
gas laisvės priešas. Tad klau
simas, ar kuris kitas JAV pre
zidentas ėmėsi taip garsiai kal
bėti apie engiamas žmogaus 
teises, kaip prezidentas J. Car
teris. Vašingtone ir apylinkė
se gyvenantiems lietuviams ge
rai žinoma, kad prez. J. Carte
ris buvo gal vienintelis Ame
rikos prezidentas, kuris ne kar
tą prezidentūroje atmintinai 
yra kartojęs ir lietuvio sąži
nės kalinio Viktoro Petkaus 
pavardę.

Visi gerai atsimenam, kai 
prezidento J. Carterio laikais 
1978 m. lapkričio mėn. pabai
goje Vašingtone vykstant JAV 
LB tarybos suvažiavimui, į Bal
tuosius rūmus popietei buvo 
pakviesta apie 200 ’ lietuvių, 
kur jie, užėmę rytinio sparno 
pirmąjį aukštą, apie dvi valan
das vaišinosi kava ir pyragai
čiais, o kartu su lietuviais ku
rį laiką praleido ir prezidento 
žmona Rosalyna, su kiekvienu 
pasisveikinusi. Ją lydėjo uni
formuoti marinai. Kiek nejau
ku buvo, kai ją kiek ilgiau su
trukdė Simas Kudirka, moky
damas, kaip Amerika turi vesti 
užsienio politiką ir laisvinti 
Lietuvą.

Su Carterio atėjimu į Bal
tuosius rūmus baigėsi ir įtakin
gojo patarėjo krašto apsaugos 
reikalams ir vėliau valstybės 
sekretoriaus Henrio Kissinge- 
rio era. Jo vieton atėjo lenkų 
kilmės Zbignievas Bžežinskis. 
Kiek žinau, tiems pasikeiti
mams Baltuosiuose rūmuose 
įvykus, pirmiausia žymiai bu

Žuvusioms dėl Lietuvos laisvės paminklas Ontario St. Catharines mieste 
prie pranciškonų vienuolyno ir šventovės. Tautinių švenčių proga prie 
jo būna žuvusių pagerbimo apeigos Nuotr. J. Vyšniausko

vo sumažinti varžtai vienin
teliam šio krašto valdžios ra
dijui "Amerikos balsui”. Vieto
je pranešimų apie gražuolių 
rinkimus, “Coca Cola” fabri
kus ir šunų lenktynes, radijas 
vis daugiau ir daugiau savo 
klausytojus demokratinių val
džių neturinčiuose kraštuose 
pradėjo informuoti apie disi
dentų teismus ir jų pergyveni
mus kalėjimuose bei priverčia
mojo darbo stovyklose, apie 
gausiai, ypač Sovietijoje ir so
vietų okupuotoje Lietuvoje, 
leidžiamą pogrindžio spaudą, 
tikinčiųjų persekiojimą ir t.t. 
“Amerikos balso” laidos įgavo 
kitokį pobūdį.

Vašingtone gyvenusi Elena 
Bradūnaitė ir kiti jaunesnės 
kartos atstovai, kurie pažino 
prezidento Carterio patarėją 
šalies apsaugos reikalams Z. 
Bžežinskį, pasakojo, kad Zbig
nievas gerai žinojo Lietuvos 
istoriją, ja domėjosi. Todėl 
nenuostabu, kad prezidento J. 
Carterio ir Z. Bžežinskio lai
kais “Amerikos balse” lietu
vių, latvių ir estų kalbinės lai
dos buvo prailgintos dar pen
kiolika minučių per parą. To 
prailginimo nepanaikino ir da
bartinė prezidento Reagano 
vyriausybė, pažadėjusi trans
liacijas vėl prailginti dar 15 
minučių. Rytų Europos socia
listinėms šalims tas pažadas 
buvo ištesėtas, tačiau kol kas 
liko aplenkti lietuviai, latviai 
ir estai.

Prezidento J. Carterio lai
kais į aukštas pareigas iškilo 
ir lietuvis Rimas Česonis, ku
ris buvo oficialus JAV delega
cijos narys Madrido konferen
cijoje. Jo pasisakymai spau
doje apie prezidento Carterio 
laikus ir pavergtuosius būtų 
ypač įdomūs ir išsklaidytų ne
teisingas nuomones, kad J. Car
teris pavergtaisiais nesirūpi
no. Man atrodo, kad rūpinosi 
gal daugiau, negu Kennedis, 
Johnsonas ar Fordas. Kai tuo 
tarpu buvusi didžioji paverg
tųjų viltis — prez. D. Eisenho- 
weris, 1956 m. Vengrijojė pra
sidėjus tautos sukilimui ir lie
jantis kraujui, ramiai sau žai
dė golfą. Gerai atsimenu tą 
ankstyvą rytą Vašingtone, kai 
po nepavykusios misijos ma
lūnsparniais išlaisvinti Te
herane laikomus amerikiečius 
įkaitus, prez. J. Carteris atsi
stojo prieš televizijos kame
ras ir atsiprašė amerikiečius, 
kad jo palaiminta misija nepa
vyko.

Prisimenu ir tai, kad, kai 
vyko priešrinkiminė kampani
ja tarp prezidentinių kandi
datų J. Carterio ir R. Reaga
no, apmokamuose skelbimuo
se už J. Carterio perrinkimą 
pasisakė ir tokie žinomi lie
tuviai, kaip politinių mokslų 
profesorius dr. T. Remeikis, 
buv. PLB pirmininkas Bronius 
Nainys ir kiti. Manau, kad ne 
be reikalo jie tikėjo preziden
tu Carteriu. Dabartiniu JAV 
prezidentu R. Reaganu didžio
ji dalis lietuvių, manau, džiau
giasi, nors Lietuvai laisvė nei 
coliu arčiau nepriartėjo.

Vašingtoniškis
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Aušrininkas dr. JONAS BASANAVIČIUS, Vasario 16 akto signataras, ir jo 
draugas aušrininkas poetas KSAVERAS SAKALAUSKAS-VANAGĖLIS. 
Iš privataus Paulės Ancevičienės-Tamulevičifitės albumo

Basanavičių lydėjo visa Lietuva
STEPAS VARANKA

Rašytojo Juozo Kralikausko 
straipsnyje “Basanavičius — 
Lietuvos Gandhi” “TŽ” 1985 m. 
7 nr. apie laidotuves labai jau
dinančiai parašyta, bet ne vi
sai tiksliai.

Kad Patriarcho į kapines ne
lydėjo ministerių kabinetas 
nei kariuomenės vadas, de
partamentų direktoriai, tai 
tiesa. Viename sakinyje J. Kra- 
likauskas rašė: “. . . šiek tiek 
vilniečių lietuvių ir to aklojo 
smuikininko, prie katedros 
mūro prisišliejusio, t rauda.” 
Iš to susidaro vaizdas, kad vil
niečiai nesugebėjo tinkamai 
pagerbti mirusio.

Laisvame pasaulyje yra dar 
nemažai gyvų liudininkų, ku
rie dalyvavo Basanavičiaus lai
dotuvėse bei jas stebėjo. Vie
nas jų aš pats esu. (Mokiausi 
Vilniaus Vytauto Didžiojo gim
nazijoje II - III klasėje; dr. Ba
sanavičius, kaipo gimnazijos 
gydytojas, tikrino mano svei
katą). Man teko garbė stovėti 
prie dr. Basanavičiaus karsto 
garbės sargyboje. Velionis bu
vo pašarvotas Vilniaus lietu
vių poliklinikoje, Vilniaus gt. 
28 nr., antrame ąukšte, didžio
joje salėje. Mano motina dr. 
Domininko Alseikos buvo pa
skirta naktimis budėti prie Ba
sanavičiaus kaipo slaugė.

Laidotuvių procesija
V. Prižginto straipsnyje “Dar- 

binininke” 1972 m. 10 nr. apie 
Basanavičių rašoma: “Vasario 
21 laidotuvių eisena pajudė
jo iš Vilniaus katedros Rasų 
kapinių link. Priekyje kryžius 
su vėliavomis, per 70 vainikų, 
orkestras, kunigai ir mokyklos. 
Keturi kauniečiai ir keturi vil
niečiai pasikeisdami nešė 
karstą. Iš abiejų pusių buvo 
skautų sargyba su žibintais. 
Paskui karstą ėjo giminės ir 
tūkstantinė minia. Gatvėje 
eisena nusitęsė per kilomet
rą. Be to, gatvėse ant šaligat
vių iš abiejų pusių stovėjo mi
nios žmonių. Dalyviai iš Rygos 
laidotuvių iškilmes nufilma
vo. Vėliau filmas buvo rodo
mas visuose Lietuvos miestuo
se ... Prie duobės Rasų ka
pinėse 15 asmenų tarė atsi
sveikinimo žodį* 11 lietuvių, 
2 lenkai, gudas ir žydas. Jaut
riai kalbėjo dr. D. Alseika, 
Laikinojo Vilniaus lietuvių 
komiteto pirmininkas, prof. M. 
Biržiška, J. Vileišis ir kiti. Poe
tas Ksaveras Sakalauskas-Va
nagėlis, atvykęs iš Varšuvos, 
skaitė savo eilėraščius, skir
tus velioniui. Dar kalbėjo sei
mo atstovas dr. K. Jokantas ir 
stud. I. Čibiras. Jautrų at
sisveikinimo žodį tarė ir Vil
niaus skautų vadas Pr. Žižma- 
ras, vėliau Sibiro kankinys.
Vilniaus studentų vardu kal
bėjo Rapolas Mackevičius. 
Kan. J. Tumas-Vaižgantas atsi
sveikino Amerikos lietuvių 
vardu. Ant kapo sudėta per 70 
vainikų; jų tarpe 25 nuo Vil
niaus lietuviškų organizacijų, 
20 iš nepriklausomos Lietuvos 
vyriausybės ir mokslo įstaigų, 
5 nuo Amerikos lietuvių orga
nizacijų . . .”

VAŽIUOJANTIEMS {PASAULINĘ PARODĄ
Lietuviai, planuojantys šią vasarą vykti į “Expo 86" 

Vankuveryje, galės gauti nakvynes pas savo tautiečius 
pigia kaina. KLB Vankuverio apylinkės valdybos pa
stangomis yra sudaryti sąrašai vietinių lietuvių, pas 
kuriuos bus galima apsistoti parodos metu. Kreiptis 
šiuo adresu: Ed. Gumbelis. 14309 Green Crest Dr., Surrey, 
B.C., Canada V4A 2H7. Telefonas: (604) 536-9771.

Simbolinė mirties diena
1918 m. vasario 16 d. Vilniuje 

dr. Basanavičius, lietuvių tau
tos moralinis prezidentas-pra- 
našas. oasiekė savo gyvenimo 
siekių bei troškimų išsipildy
mą, kai Lietuvos taryba pa
skelbė Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo aktą, kurį Ba
sanavičius perskaitė ir pats 
pirmas pasirašė. Tai buvo jo 
gyvenimo svajonių išsipildy
mas. Po to jis ir toliau visą sa
vo gyvenimą pašventė lietuvių 
tautos labui. Jo palikimas Lie
tuvai — tai neįkainojamas kul
tūrinis turtas. Patriarchas vos 
prieš keletą savaičių, kalbė
damas su dr. Alseika ir kun. Ci- 
buru, džiaugėsi artėjančiu pir
mu nepriklausomybės dešimt
mečiu. Deja, tas nelaimingas 
nukritimas nuo kėdės vasario 
5 d. Lietuvių mokslo draugi
jos patalpose buvo lemtin
gas...

Didysis tautos žadintojas mi
rė 1927 m. vasario. 16 d.

Lietuvos delegacija 
laidotuvėse

Vasario 20 d. į lenkų okupuo
tą Lietuvos sostinę atvyko iš 
Lietuvos delegacija: Jonas Vi
leišis, Kauno burmistras, Kau
no universiteto rektorius prof. 
Mykolas Biržiška, prof. Z. Že
maitis, prof. A. Janulaitis, sei
mo atstovai, St. Kairys, dr. K. 
Jokantas, Edv. Turauskas, dr. 
Jono Basanavičiaus brolio 
Vinco duktė Sereikienė ir dar 
keletas žymių veikėjų.

Vasario 21 d. Lietuvių moks
lo draugija surengė iškilmin
gą akademiją, kurioje kalbė
tojai išryškino dr. Basanavi
čiaus nuopelnus lietuvių tau
tai. Rašytojai ir poetai skaitė 
Patriarchui skirtą savo kūry
bą. Vilniaus Vytauto Didžiojo 
gimnazijos mokytojo Antano 
Krutulio vadovaujamas cho
ras sudainavo keletą dainų ir 
“Lietuviais esame mes gimę”. 
Iš Kauno atvykę operos solis
tai — A. Sodeika ir VI. Grigai
tienė atliko keletą dainų, pri
taikytų liūdnai nuotaikai.

Baigiantis akademijai, visa 
didžioji Apollo salė skambė
jo lietuvių tautos himno gar
sais. Tai retas okupuotame Vil
niuje įvykis. Už himno giedo
jimą Vilniuje lietuviai buvo 
lenkų valdžios baudžiami. Dr. 
Basanavičiaus autoritetas vi
sų tautybių gyventojų Vilniu
je buvo labai vertinamas.

Basanavičiaus laidotuvėse 
ne tiesiogiai dalyvavo visa 
Lietuva. Buvo net sušauktas 
nepaprastas ministerių kabi
neto posėdis, kuriame buvo 
padaryti įvairūs nutarimai. 
Vienas jų — 5 dienų gedulas.

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).

C S
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VESTUVININKŲ DOVANA
“Komjaunimo tiesos” 1985 m. 

gruodžio 28 d. laidoje rašoma 
apie liūdnai pasibaigusias ves
tuves pas Kaišiadorių rajono 
Žiūronų kaimo gyventojus Vaini- 
konius. Toms vestuvėms gegužės 
mėnesio viduryje buvo pasiruoš
ta “senoviškai” — stalai lūžo 
nuo degtinės ir retai matomų pa
tiekalų. Albinas Žilinskas, Gin
tautas Stravinskas, Algis Gvaz- 
dauskas, Rimas Karpavičius ir 
Artūras Melkūnas, 17-18 metų 
amžiaus kaimynai, nutarė sulai
kyti iš civilinės metrikacijos 
biuro grįžtančius jaunuosius 
su palyda. Netoli Vainikonių 
sodybos jie per kelių ištempė 
paskubomis nupintą vainiką, 
kraitelėn įsidėjo puskepalį duo
nos, druskos ir butelį “Medžio
tojų”. Vaikinai su duona ir drus
ka pasveikino jaunuosius, G. 
Stravinskui grojant akordeonu, 
visi išgėrė “Medžiotojus”. Ves
tuvininkai už tokį gražų suti
kimą atsilygino trim buteliais 
degtinės ir tiek pat butelių vy
no. Vestuvininkų dovana buvo 
išgerta pas netoliese gyvenan
čius Karpavičius. Jos jaunuo
liams neužteko. Jieškoti daugiau 
gėrimų jie išrūko dviem “Javos” 
motociklais. A. Gvazdauskas, 
neįstengęs suvaldyti savo “Ja
vos”, vairą atidavė vairuotojo 
teisių neturinčiam A. Žilinskui. 
Trečiuoju ant motociklo sėdo G. 
Stravinskas. A. Žilinskas nuta
rė aplenkti priekyje važiavusią 
R. Karpavičiaus "Javą”, nors dėl 
jos sukeltų dulkių kelio nesi
matė. Kai dulkės išsisklaidė, 
pasirodė numuštas betoninis pa
kelės stulpelis ir trys pusiau
nakčio tamsoje tysantys kūnai. 
Atsikėlė “Javos” savininkas A. 
Gvazdauskas ir jos vairuotojas 
A. Žilinskas, gulėti liko sunkiai 
sužeistas G. Stravinskas, akor
deonu linksminęs sutiktus vestu
vininkus. Jam buvo trūkusi kau
kolė, plyšusi aorta ir dešinysis 
plautis, sutraiškinta dešinioji 
kepenų skiltis. Jaunuolis mirė 
pakeliui į ligoninę. A. Žilins
kas už girtą motociklo vairavi
mą be teisių gavo trejus metus 
laisvės atėmimo lygtinai.

JAUNIMO PARKAS
Alytuje, gražių pušynų ap

suptame mieste, yra įsteigtas 
Jaunimo parkas. Jame dar tik 
pačius mažiausius alytiškius 
praaugo dailios eglaitės ir liau
ni berželiai. Parkas puošiamas 
jaunųjų skulptorių kūriniais. 
Jame jau išdėstyti kūrybinėje 
stovykloje paruošti metalo plas
tikos darbai. Tuos, kurie Jau
nimo parkan ateina iš Putinų 
mikrorajono pusės, pasitinka 
kauniečio Vytauto Naručio 
“Vartai” su liaudies mene pa
mėgtais žirgeliais. Apie žmo
gaus gyvenimą ir nuveiktus dar
bus verčia susimąstyti vilnie
čio Kęstučio Musteikio “Narve
lis gegutei”. Alytiškis Vidman
tas Gylikis parkui padovanojo 
“Povą", išraiškingomis linijo
mis kviečiantį pasidairyti po 
panemunės kalvas. Vaikus la
biausiai domina kauniečio An
tano Balkės “Voras karalius”, 
kitaip atrodantis iš įvairių par
ko kampelių. Žvilgsnį padangėn 
nukreipia kaunietės Virgini

CORPORA TION
Siūlo naujas, (domias keliones

( LIETUVĄ 1986
Išvyksta Grįžta Išvyksta Grįžta
Gegužės 13 Gegužės 29 Liepos 16 Rugpjūčio 2
Gegužės 28 Birželio 13 Rugpjūčio 14 Rugpjūčio 30
Birželio 30 Liepos 16 Rugsėjo 3 Rugsėjo 20
Liepos 10 Liepos 25 Spalio 2 Spalio 13
Kelionės numatytos patogiomis oro linijomis. Aplankysime gra
žiausius Europos miestus, praleisime Lietuvoje nuo 6 iki 11 dienų.

Naujos kelionių kainos bus paskelbtos iki š.m. vasario 16 d.
... ... Kviečiame teirautis informacijų.Musų biuras:
• Pageidaujantiems paruošia individualias keliones į Lietuvą ir į 

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

finansinę paramą, neperkant 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

jos Babušytės-Venckūnienės 
“Vaivorykštė”, Naglio Nasvyčio 
“Skrydis”. Lietuvių liaudies pa
sakų motyvus primena klaipė
diečio Klaudijaus Stepanovo 
“Ožys”. Jaunimo parku ir jam 
skirtomis jaunųjų dailininkų 
skulptūromis rūpinasi vyriau
sias šio miesto architektas Gin
tautas Gabrilavičius.

KUR GAUTI JUODŽEMIO?
Sodininkystės draugijos Šiau

lių tarybos pirm. Petras Ilgūnas 
tokį klausimą pateikia “Tiesos” 
redakcijai sausio 7 d. laidoje. 
Sklypai kolektyviniam sodam 
dažniausiai gaunami menkaver
tėje žemėje. Tenka išlieti daug 
prakaito, kol ji tampa derlinga. 
Sodininkams reikia daug juod
žemio. Be jo neišsiverčiama ir 
vėliau: “O kur šauliečiams ga
lima gauti nusipirkti juodže
mio? Niekur. Štai ir tenka sodi
ninkams brangiai permokėti 
įvairiems vertelgoms už prika- 
simą, atvežimą. Tuo tarpu cuk
raus fabrikams, cukrinių runke
lių priėmimo punktams juodže
mis — tikra bėda, nes runkeliai 
atvežami žemėti. . .” Vien tik 
Pavenčių cukraus gamykloje 
per metus susikaupia apie 10.000 
tonų žemės. Išauga ištisos juod
žemio kalvos, išvežamos į sąvar
tynus arba lomoms užlyginti. 
P. Ilgūnas nori, kad tokį juod
žemį sodininkams pradėtų par
davinėti Šiaulių miesto apžel
dinimo trestas.

PALAIDOJO AKMENĮ
Visoje Lietuvoje dabar yra tik 

76 gamtos paminklais laikomi 
akmenys. Jiems globoti paskelb
tas įstatymas “Dėl lauko akme
nų apsaugos”, kurio ne visada 
laikosi melioratoriai. Dažnai 
jie išvelka gražius akmenis iš 
laukų, palieka juos prie kelių 
ir miškelių. Būna atvejų, kai 
paminkliniai akmenys sunaiki
nami, panaudojami ūkiniam rei- > 
kalam. Panevėžio rajono Uliū
nų sovchozo laukuose nuo seno 
gulėjo gamtos paminklas — Ra
mygalos akmuo, turėjęs net ir 
informacinį ženklą. Tą kažkam 
nepatikusį akmenį meliorato
riai užkasė į žemę. Sovchozas 
virš palaidoto paminklinio Ra
mygalos akmens pasėjo rugius.

KOMUNISTINĖ KLASIKA
“Šviesos” leidykla šiemet pra

dės leisti naują 20 knygų seri
ją “Pedagogikos klasika”, skir
tą dabartiniams ir busimie
siems mokytojams, tėvams, prieš
mokyklinių įstaigų darbuoto
jams. Net 12 pirmųjų tos serijos 
knygų bus skirta marksizmo-le
ninizmo klasikų K. Markso, F. 
Engelso, V. Lenino raštams, 
liečiantiems švietimo ir auklė
jimo problemas, N. Krupskajos, 
A. Makarenkos, J. Pestalocio, 
V. Suchomlinskio, K. Ušinskio 
pedagoginiams raštams, rusų 
revoliucininkų ir lietuvių prieš- 
sovietinio laikotarpio pedagogų 
svarbiausiems darbams. Kitų 
astuonių tomų antologijose bus 
rašoma apie antikinės pedago
gikos atstovus, sovietinius psi
chologus, priešmokyklinio auk
lėjimo, mokymo ir auklėjimo psi
chologijos atstovus. Visas seri
jos knygas numatoma išleisti per 
10 metų. y. Kst.

Būrys lietuviu, dalyvavusių bendrose baltiečiu iškilmėse Toronto Estų namuose 1966 m. sausio 15 d. Ntr.J.Kreilio

Žuvo kun. Zdebskis
Gauta žinia, kad š. m. vasa

rio 6 d. automobilio nelaimė
je žuvo kun. Juozas Zdebskis, 
Rudaminos klebonas, 57 metų 
amžiaus. Palaidotas vasario 10 
d. Tuo tarpu smulkesnių žinių 
nėra. Velionis buvo Katalikų 
komiteto tikinčiųjų teisėm gin
ti narys, kovotojas už tikėji
mo ir žmogaus teises, persekio
jamas sovietinės valdžios.

Hamilton, Ontario
PAVYKUS ZUIKIŲ BALIUS sau

sio 25 d. sutraukė per 200 sVečių, 
kurie turėjo progos pasigėrėti 
niujorkiečių “Harmonijos” dainos 
vienetu, vadovaujamo muz. V. Ra
lio. Publika entuziastingai reaga
vo — net stovinčiųjų katutėmis 
reikalavo pakartojimų. Baliaus 
pranešėja L. Stungevičienė gra
žiai ir sklandžiai pravedė meni
nę dalį.

Klubo nariai buvo apdovanoti 
taurėmis už įvairius 1985 m. lai
mėjimus. Šiaulių A grupėje V. 
Lumbys gavo 2 taures, J. Stankus 
— 1, A. Kontrimas — 2, A. Šimkevi- 
čius — 2, B. Savickas — 3, R. Svi- 
las — 3, V. Svilas — 2; B grupėje 
A. Svilas — 2, E. Gocentas — 2 ir P. 
Zubas — 2. Žvejų grupėje V. Ver
bickas gavo taurę už 10.5 sv. upė
takį, o M. Jonikas — už sumedžio- 
jimą 6 zuikių ir vienos stirnos. 
Taures įteikti buvo pakviestas pa
rapijos klebonas kun. J. Liauba.

Šiltą žvėrienos vakarienę, kaip 
ir kasmet, be atlyginimo paruošė 
S. ir A. Petkevičiai. Jiems talki
no K. V. Gelžiniai, I. Vasiliaus
kienė, Beržaitienė ir A. Pranckū- 
nienė. Įvairiuose pareigose talki
no B. R. Pakalniškiai, S. Kanopie- 
nė, M. Borusienė, S. Senkus, J. De
veikis. D. Babinienė iškepė tortų 
kavos stalui, kurį stropiai prižiū
rėjo E. Bajoraitienė. Vakarienę 
praturtino mūsų medžiotojai, pa
aukodami dalį sumedžiotų žvėre
lių: V. Svilas, M. Jonikas, A. Pin- 
tulis, P. Brasas, E. Gocentas ir J. 
Stankus. Staliukus loterijai pa
aukojo: P. Armonas, “Concession 
Garage”, P. Bosas, A. Buinys, bend
rą J. L. Giedraičiai, R, G. Giedrai
čiai ir J. E. Bajoraičiai, E. Matu- 
liūnas, A. Šilinskis, “Enterprise 
Ltd.” ir vienas nenorintis skelb
tis. Rengėjai visiems reiškia nuo
širdžią padėką. A. P.

HAMILTONIETIS ALGIS ULBI
NAS Floridos St. Petersburge va
dovauja liet, dramos teatrui “Ži
bintas”. Jis yra to dramos teatro 
režisierium ir yra apie save su
telkęs nemažą būrį įvairaus am
žiaus scenos darbuotojų. Čia tu
rima daug teatrui reikalingų ta
lentų — kaip dekoratorių, apšvie
timo specialistų, muzikų ir voka
listų. Tad ir jų sceniniai pasta
tymai būna gerai paruošti. Nese
niai žibintiečiai su Ant. Rūko ko
medija “Bubulis ir Dundulis” gast
roliavo Čikagoje ir susilaukė la
bai gero įvertinimo. Grįžę iš ten 
teatras tą patį veikalą dar kartą 
pakartojo savo kolonijoje, kurio
je prieš metus surengė “Bubulio 
ir Dundulio" premjerą. Žmonių 
ir antrą kartą netrūko Lietuvių 
klube. Nepaprastos energijos nau
jasis “Žibinto” režisierius ir va
dovas savo teatrui turi sudaręs 
ateičiai daug planų.

Alg. Ulbinas Hamiltone yra bu
vęs vienas pirmųjų “Aukuro" pra
dininkų, atlikęs daug prisiminti
nų vaidmenų. Prieš septynerius 
metus išsikėlęs gyventi į Floridą, 
įsijungė į lietuvišką veiklą. Ta
da. dar rež. D. Mackialienei dir
bant su "Žibintu", 1983 m. šešta
jame lietuvių teatrų festivalyje 
Čikagoje su A. Kairio “Giminės"

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 

komedija jis laimėjo geriausio 
aktoriaus žymenį. Jis yra taip pat 
ir didelio muzikinio talento žmo
gus. Gerai groja akordeonu, var
gonais, dainuoja choruose ir turi 
įsirekordavęs daug savo gražiai 
skambančių muzikinių ir vokali
nių kūrinių, kurie galėtų varžy
tis su mūsų dabar išleidžiamomis 
lietuviškomis plokštelėmis. K. M.

Brooklyn, N. Y.
PAMINĖTI JAUNIMO METAI. 

1985 m. buvo Jungtinių Tautų pa
skelbti Tarptautiniais jaunimo 
metais. Pasaulio lietuvių katali
kų organizacijų sąjungos valdyba 
ta proga metų pabaigoje surengė 
minėjimą lietuvių visuomenei 
Kultūros židinyje, Brooklyne, 
N.Y. Invokaciją sukalbėjo vysk. 
P. Baltakis, OFM. Dr. A. Šlepetytė- 
Janačienė, PLKOS v-bos pirminin
kė, supažindino svečius su šių 
ypatingų metų prasme, iškilmė
mis ir darbais plačiame pasau
lyje bei šūkiu: “Dalyvavimas, au
gimas ir taika”. Iškėlė Lietuvos ir 
išeivijos jaunimo įnašą mūsų 
tautai bei jo auklėjimo svarbą.

G. Damušytė, Religinės lietuvių 
katalikų šalpos ir informacijos 
centro darbuotoja, padarė pra
nešimą apie jaunimo padėtį Lie
tuvoje. Savo kalbą papildė spe- 
cialai pagamintomis iliustraci
jomis. Niujorko ir apylinkių stu
dentų ateitininkų pirm. A. Luko
ševičius nušvietė lietuvių jauni
mo veiklą išeivijoje. Jis palietė 
Pasaulio lietuvių studentų ir JAV 
lietuvių studentų sąjungų darbus, 
ilgiau sustodamas ties studentų 
ateitininkų veikla, pažymėdamas 
jos pagyvėjimą ir naujų narių 
augimą paskutiniais keleriais 
metais.

Apie Lietuvių skautų sąjungos 
įnašą jaunimui padarė skaut. G. 
Stankūnienė. Ji suminėjo stovyk
las, sueigas, suvažiavimus, kas
met ruošiamas Kaziuko muges bei 
kitus šios sėkmingos organizaci
jos darbus. Lietuvos vyčių centro 
v-bos II vicepirm. M. Lepera kal
bėjo apie šios organizacijos veik
lą Amerikoje, paįvairindama pra
nešimą savo sukurtu eilėraščiu 
apie Lietuvą ir muzikos palyda.

Pranešimas “Talkos” nariams
1986 m. kovo 1, šeštadieni, 4.00 v.p.p., šaukiamas 
Hamiltono lietuvių kredito kooperatyvo “Talka”

metinis narių susirinkimas
Jaunimo centro salėje, 48 Dundurn St. North, Hamilton, Ont.

Darbotvarkėje - valdybos ir komisijų pranešimai, valdo
mųjų organų rinkimai ir kiti klausimai. Narių registracija 
prasidės 3.00 v.p.p.

Kooperatyvo “Talka" valdyba

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “T AI IZ A ”
KREDITO KOOPERATYVAS 1 ALlVn
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 23 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.).................  5%
santaupas............................7%
kasdienines palūkanas
už santaupas.....................6’/j%
term, indėlius 1 m.............9į/2°/o
term, indėlius 3 m...........10 /« %
reg. pensijų fondo...........8i/2o/o

90 dienų indėlius.................. 9%
(minimum $5.000)
Reg. pensijų 1 rn...............91/i%

Ištraukas iš jaunimui skirtos 
poezijos skaitė skautė L. Jankaus
kaitė. Jos buvo parinktos iš Mai
ronio, G. Tulauskaitės ir J. Ais
čio kūrybos. Pabaigoje pedagogė 
ir PLKOS v-bos narė V. Lušytė- 
Penikienė perskaitė specialiai 
pritaikytą maldą jaunimui. Pro
gramos pranešėja buvo jaunimo 
auklėtoja G. Ivaškienė.

Antroje dalyje buvo parodyta 
vaizdajuostė “Sibiro kalinių bal
sas”. Po to vyko jaukus pabendra
vimas su Niujorko lietuvių visuo
mene. Inf.

Sault Ste. Marie, Ont.
MŪSŲ MIESTE buvo surengtas 

žiemos karnavalas, vadinamas 
“Bon Soo” (Soo — sutrumpintas 
miesto pavadinimas). Jis susilau
kė plataus gyventojų susidomė
jimo, neišskiriant nė lietuvių.

JURGIS SKARDIS, JN„ dirba 
“Algoma” plieno įmonėje skaity
tuvų (kompiuterių) skyriuje ana
lizuotoju. Švenčių proga gavo mė
nesinės algos pakėlimą $150.

KAZIMIERAS SLYŽYS dirba 
“Algoma” plieno įmonėje ir šalia 
to beveik miesto ribose turi ne
didelį ūkį. Koresp.

Calgary, Alberta
KANADOS LIETUVIŲ BEND

RUOMENĖS Kalgario apylinkės 
valdyba leidžia savo žiniaraštį 
“Kalgario lietuvių žinios”. Jis iš
eina 4 kartus per metus. Pirmame 
š. m. numeryje įdėtas valdybos 
pranešimas apie numatomus ren
ginius — Vasario 16 šventę (va
sario 15 d., 6 v.v., “The Scandina
vian Centre”), Tautybių dieną 
(Heritage Day), Toronto “Atžaly
no” atsilankymą š. m. liepos mė
nesį. K. Dubauskas anglų kalba 
pateikia keletą informacijų apie 
Lietuvą. Yra žinutė apie lituanis
tinės mokyklos kalėdinę eglutę ir 
jos mokinių dalyvavimą Vasario 
16 šventės programoje. Priešpas
kutiniame žiniaraščio puslapyje 
atspausta keletas Lietuvos vaiz
dų. Žiniaraščio adresas: J. Vyš
niauskas, 4124 Charleswood Dr. 
N.W., Calgary, Alta. Tel 282-7394.

Kor.

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask........... 111/2 %
asmenines paskolas........ 13%
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dyd( iki $2.000. 
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $25.000.

JA Valstybės
Jaunimo centro reikalai Čika

goje aptarti metinėje vakarienė
je 1985 m. gruodžio 8 d. Šventė 
pradėta kun. A. Saulaičio, SJ, 
atnašautomis Mišiomis ir pasa
kytu pamokslu Tėvų jėzuitų kop
lyčioje. Vakarienę salėje įva
diniu žodžiu pradėjo renginių 
komiteto pirm. S. Džiugienė, in
vokaciją sukalbėjo vysk. V. Briz- 
gys. Jaunimo centras tarnauja 
visų lietuvių reikalams. Tad 
nenuostabu, kad vakarienė susi
laukė labai gausių lietuvių. Jau
nimo centrui dabar vadovauja 
moterys. Pirmąja valdybos pir
mininke buvo Irena Kriaučeliū- 
nienė, o iš jos šias pareigas yra 
perėmusi Salomėja Endrijonie- 
nė. 1985 m. buvo asfaltuotos pa
pildomos vietos automobiliams 
statyti kelio pakraštyje. Šis aikš
tės praplėtimas kainavo $6.000. 
Daugiausia išlaidų sudaro elekt
ros sąskaitos. Vasaros mėne
siais už elektrą reikia mokėti 
apie $2.000, o žiemos mėnesiais 
— dar daugiau dėl pastato šildy
mo. Atnaujintą mažąją salę pa
puošė dail. M. Stankūnienės, B. 
Pužauskienės paveikslai, medi
niai A. Vaitkevičiaus sukurti 
papuošalai. Salės atnaujinimo 
išlaidas padengė Jaunimo cent
ro moterų klubas. Vakarienės 
svečius vikriai aptarnavo skau
tės. Humoristinę programą at
liko aktorius Julius Balutis, 
savo anekdotais ir ištrauka iš 
Č. Grincevičiaus knygos “Vi
durnakčio vargonai”.

Prof. dr. Jokūbas Stukas, dir
bęs Niujorko Pace ir So. Orange 
Seton Hall universitetuose, nuo 
1986 m. sausio 1 d. išėjo anksty- 
von pensijon. Dabar jis tikisi tu
rėti daugiau laiko savo radijo va
landoms, išleisti II-ją papildy
tą knygos “Awekening Lithuania” 
laidą, popiežiaus Jono-Paulius 
II lietuviškai atnašautas ir Lie
tuvai skirtas Mišias, įrašytas il
gai grojančion plokštelėn.

Dr. Bronius Nemickas, PLB 
visuomeninių reikalų komisijos 
vicepirmininkas, valstybiniame 
Amerikos archyve Vašingtone 
rado naujos dokumentinės me
džiagos apie nesėkmingas vo
kiečių pastangas II D. karo oku
pacijos metais Lietuvoje suor
ganizuoti SS, legioną. Naujos 
medžiagos šiuo klausimu duo
da dvi slaptos JAV ambasados 
Švedijoje telegramos, pasiųs
tos JAV valstybės departamen
tui Vašingtone.

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė išleido spalvotomis nuotrau
komis iliustruotą sąlanką ang
lų kalba “Lithuania—Lietuva”. 
Šis leidinėlis trumpai ir vaiz
džiai supažindina svetimtaučius 
su garbinga Lietuvos praeitimi 
ir tragiška jos dabartimi. Dides
nis sąlankų skaičius pasiųstas 
jų pageidavusiems Lietuvos kon- 
sultamas Los Angeles ir Čikago
je. Organizacijos ir pavieniai 
asmenys, norintieji tas sąlan- 
kas paskleisti svetimtaučiams, 
jas už savikainą (10 centų, plius 
persiuntimo išlaidos) gali įsi
gyti PLB būstinėje, 5620 So. 
Claremont Ave., Chicago, IL 
60636, USA.

Australija
Australijos lietuviai 1985 me

tus užbaigė po Kalėdų pradėta 
XXXVI-ja sporto švente Sydnė- 
juje. Ji atidaryta gruodžio 27 d. 
Bankstowno krepšinio salėje, 
dalyvaujant 400 žiūrovų. Pa
grindinė šventės ruošos našta 
teko Sydnėjaus sporto klubui 
“Kovas”. Sporto salėn įžygia
vo Kanberos “Vilko”, Hobarto 
“Perkūno”, Adelaidės “Vyčio”, 
Melburno “Varpo”, Geelongo 
“Vyčio” ir Sydnėjaus “Kovo” 
sportininkai. Lenteles su klu
bų pavadinimais nešė jaunieji 
Sydnėjaus "Sūkurio” šokėjai, 
šventės vėliavą — Sydnėjaus 
krepšininkas Audrius Svalde- 
nis, lydimas dviejų koviečių. 
Visus šventės dalyvius ir sve
čius pasveikino kovietė N. Wal- 
lis-Grincevičiūtė lietuviškai ir 
angliškai. Sugiedojus Australi
jos himną, kalbėjo “Kovo” pirm. 
J. Karpavičius, invokaciją skai
tė mons. P. Butkus, sportinę 
priesaiką — A. Svaldenis. Šven
tę oficialiai atidarė Australi
jos lietuvių fizinio auklėjimo 
sąjungos pirm. J. Dabrauskas. 
Meninę programą atliko Sydnė
jaus vyresniųjų šokėjų grupė, 
vadovaujama J. Biretos. Vyrų 
krepšinio varžybas laimėjo Ho
barto “Perkūnas”, moterų — Syd
nėjaus “Kovas”, berniukų — Syd
nėjaus “Kovas”, mergaičių — 
Adelaidės “Vytis”. Šventėje 
taipgi jėgas išbandė tinklinio 
žaidėjai, tenisininkai, golfinin- 
kai, stalo tenisininkai, šachma
tininkai ir netgi biliardo mėgė
jai. Sportininkai turėjo specia
lias pamaldas. Šventė baigta 
Naujųjų metų sutikimu Lietu
vių klube.

Britanija
Lietuvos nepriklausomybės 

šventės Londone minėjimas va
sario 16 d. bus pradėtas pamal
domis Šv. Kazimiero šventovė
je. Mišias yra užprašęs Lietu
vos atstovas Vincas Balickas. 
Akademinė ir meninė dalis įvyks 
5 v.p.p. Bishopsgate instituto 
salėje. Meninę dalį atliks sve
čiai iš Hamburgo: sol. Vilija Mo- 
zūraitytė, pianistė prof. Ramin
ta Lampsatytė-Kollars ir smui
kininkas Michael Kollars. Politi
nę ir kultūrinę veiklą atspin
dės surengtos parodėlės. Minė
jimui pasibaigus, bus specialus 
priėmimas kviestiniam svečiam 
ir minėjimo dalyviam.

Kalėdinės eglutės Londone gy
venančių lietuvių vaikai susi
laukė pavėluotai — tik sausio 
4 d. vakarą, kai jau buvo praėju
sios Kalėdos ir net Naujųjų me
tų sutikimas. Eglutei skirtą vai
dinimėlį paruošė M. Barėnie- 
nė, programon įjungusi savo va
dovaujamos šeštadieninės mo
kyklos mokines. Programėlę iš
trauka iš Šatrijos Raganos “Vik- 
tutės” pradėjo V. Gasperienė. 
Vaidinimėlį papildė vaikų dai
nelės ir eilėraščiai. Iš Glouces- 
terio buvo atvykusi M. Gelvi- 
nauskienės vadovaujama mer
gaičių tautinių šokių grupelė. 
Dovanas išdalijo iš Lietuvių so
dybos atkeliavęs Kalėdų sene
lis (A. Lapinskas). DBLS cent
ro valdybos vardu visus pasvei
kino ir visiems padėkojo E. Šova.

Prancūzija
Antanas Juška, buvęs legionie

rius, 1985 m. rudenį buvo pa
kviestas ir dalyvavo Prancūzijos 
svetimšalių legiono parašiuti
ninkų šventėje Korsikoje. Kitas 
buvęs legionierius Leonas Ste- 
lingis, gyvenęs Mulhouse, 1984 
m. mirė Saint-Marie-aux-Mines 
ligoninėje.

Lenkija
Lietuvių visuomeninės kultū

ros draugijos centro valdybos 
posėdis įvyko 1985 m. gruodžio 
8 d. Seinuose. Jame buvo aptar
ta “Aušros" žuranliuko ateitis. 
Dabar jis išleidžiamas keturis
kart per metus. Posėdyje pami
nėta sidabrinė “Aušros” sukak
tis, stengiamasi, kad ji taptų mė
nesiniu leidiniu.

Vokietija
Europos LB vadovų ir atstovų 

suvažiavime 1985 m. rugpjūčio 
10 d. nutarta surengti Europos 
lietuvių dienas 1987 m. Progra
mos rėmus iki šių Velykų įsi
pareigojo paruošti VLB krašto 
valdyba. Pernai rudenį įvyku
siame VLB darbuotojų suvažia
vime Lietuvių dienų muzikine 
programa sutiko rūpintis Arvy
das Paltinas. Tautinius šokius 
padės paruošti Alina Griniuvie- 
nė. Lietuvių dienoms numatyta 
1987 m. birželio pabaiga arba 
liepos pradžia, prisitaikant 
prie Lietuvos 600 metų krikšto 
sukakties iškilmių Romoje. Pir
mosios Lietuvių dienos Europo
je bus surengtos Hiutenfelde, 
aplinkiniuose Lampertheimo ir 
Viernheimo miesteliuose. Šven
tei bus skirtas trijų dienų sa
vaitgalis. Penktadienio vakarą 
dalyvių lauks dailės, tautodai
lės, knygos, lietuviškų pašto 
ženklų ir pinigų parodos atida
rymas Romuvoje, laužas Romu
vos parke, šeštadienį — paskai
ta, tautiniai šokiai ir chorų dai
nos, kviestinių meininkų koncer
tas, bendri šokiai. Sekmadienį 
numatomos iškilmingos pamal
dos, kuriose dalyvaus vysk. Pau
lius Baltakis, OFM. Dienų ruošos 
komitetą sudaro: pirmininku pa
kviestas VLB krašto valdybos 
pirm. Juozas Sabas, vicepirmi
ninkais — Vasario 16 gimnazi
jos direktorius Andrius Šmitas 
ir Vincas Bartusevičius, iždi
ninku — Arminas Lipšys. koordi
natoriumi — Kazys Baronas.

Su “Labdaros” draugijos veik
la 1985 m. spaudai atsiųstame 
pranešime supažindina pirm. 
Jonas Glemža. Lietuviškame iš
eivijos gyvenime pastebimas di
desnis lietuvių suartėjimas pa
sauliniu mastu. Tokią išvadą J. 
Glemža daro, stebėdamas gausė
jančius Vasario 16 gimnazijos 
moksleivius, atsiunčiamus iš 
įvairių laisvojo pasaulio šalių. 
“Labdaros” parama moksleivi
jai Suvalkų trikampyje padi
dėjo Mykolo Žilinsko palikimo 
palūkanomis. 1985 m. jų gauta 
1.500 DM. Moksleiviams ten siun
čiamos knygos ir periodinė spau
da. Apdrausti knygų siuntiniai 
gaunami. Periodinė spauda cen
zūruojama. 1985 m. “Labdara" 
turėjo 16.094 DM pajamų ir tiek 
pat išlaidų. J. Glemža dėkoja 
visiems rėmėjams bei talkinin
kams ir prašo tolimesnės para
mos. Pirm. J. Glemžos adresas: 
Conventrain 33. 7260 Cahv-llir- 
sau, W. Germany



Toronto atžalyniečių Jaunių grupė bando pirmuosius savo žingsnius, stebint gausiai auditorijai Ntr. B. Tarvydo

Proveržiai į pasaulio viešuma
L. GIRINIS

Kuriuo keliu AURELIJA BALAŠAITIENĖ 
-------------------------------------------------------- —4

Ryšiai su okupuota Lietuva ir naujausi ateiviai musų visuomenėje

Laisvųjų pasaulio kraštų 
lietuvių visuomenės santykiai 
su okupuota Lietuva yra daž
nai buvę karštų diskusijų cent
re. Organizacijų vadovybės sa
vo pasitarimuose svarstė vadi
namąjį bendradarbiavimo 
klausimą su okup. Lietuvos in
stitucijomis ir organizacijo
mis. Pavieniai asmenys elgėsi 
pagal savo pačių sprendimus, 
palaikydami asmeninius ry
šius ar lankydami savo gimi
nes. Tačiau didžioji dauguma 
priėjo išvadą, kad oficialus 
bendradarbiavimas su sovieti
nėmis institucijomis ir jų at
stovais okupuotoje Lietuvoje 
yra netoleruotinas, nes tai bū
tų tolygu nelegalios vyriausy
bės ir aneksijos pripažinimui.

Tačiau nuo savo tautos ka
mieno atitrūkusi emigrantinė 
visuomenė negali ilgai gyvuo
ti be ryšių su gimtuoju kraš
tu^ nežiūrint jame esančios 
santvarkos. Individualūs, as
meniški ir neoficialūs ryšiai, 
medžiaginė ir moralinė para
ma, nępaisąnt sovietinių pa
reigūnų uolumo, Lietuvą pa
siekia, palaiko ten vargstan
čių nuotaikas bei viltį ir tuo 
teikia mums tautinės gyvybės 
syvus.

Sekame jų spaudą, naudoja
mės lituanistinių mokslų ži
niomis, susipažįstame su Lie
tuvos menininkais, mokslinin
kais, sportininkais ir džiau
giamės jų laimėjimais. Labai 
šykščiai mus pasiekia Lietuvo
je išleidžiamos knygos ar albu
mai, o ir ten nuvykusiems da
romi sunkumai knygas išvežti, 
reikalaujama specialių leidi
mų ir aukštų mokesčių.

Iš pas mus atvykusių lankyto
jų iš Lietuvos teko patirti, kad 
Lietuvoje yra nepaprastai di
delis popieriaus trūkumas, ku
ris, dirbtinai sovietinės val
džios palaikomas, pradeda da
rytis panašus į caristinės val
džios spaudos draudimą. Mies
tų gyventojai labai kruopščiai 
taupo laikraštinį popierių, kad 
jį pristatę į tam tikras įstaigas 
gautų kuponą už pristatyto po
pieriaus svorį. Tik tada gali 
nusipirkti knygą už savo paties 
sunkiai uždirbtus pinigus. Mū
sų spauda ar knygos jiems yra 
visiškai neprieinama praban
ga, todėl asmeniniai ryšiai 
yra gyvybiškai svarbūs ir 
jiems, ir mums.

Betgi esame emigrantinė vi
suomenė, laisvojo pasaulio 
kraštuose įsikūrusi po II D. 
karo,'Lietuvai netekus laisvės. 
Kiekviena emigrantinė visuo
menė ilgainiui keičiasi paveik
ta aplinkos, politinių ir eko
nominių sąlygų. Ji išgyvena 
įvairius savo egzistencijos 
laikotarpius: nuo pradinio žy
dėjimo iki stagnacijos, apa
tijos ar net žlugimo. Kaip tas 
miško medis, kuris negali aug
ti be saulės ir lietaus, taip ir 
emigrantinė visuomenė negali 
ilgai išlaikyti savo gyvastin
gumo, jeigu joje neatsiranda 
renesansas.

Kaip čia buvusią ankstesnę, 
baigiančią sunykti lietuvių vi
suomenę, įsikūrusią praėjusio 
šimtmečio pabaigoje ir šio 
šimtmečio pradžioje, atgaivi
no bei sustiprino naujoji 1949- 
1950 m. atvykusi ateivių banga, 
taip dabar jau artėja laikas 
jieškoti atgimimo. Pirmieji du 
dešimtmečiai buvo tikrasis 
mūsų visuomenės žydėjimo lai
kotarpis, bet, asimiliacijos 
procesui pamažu leidžiant šak
nis, pirmykštis idealizmas ir

entuziazmas pradeda užleisti 
vietą apatijai ir abejingumui. 
Lituanistinės mokyklos ir 
spauda išgyvena krizę, reika
lingą skubios pagalbos, kurią 
galėtų suteikti tik nauja atei
vių banga.

Bet iš kur jos tikėtis? Aiš
kiai žinome, kad didesnio skai
čiaus lietuvių iš okupuotos Lie
tuvos negalime laukti, jei so
vietinė valdžia net nedaro iš
imčių, kad būtų sujungtos karo 
audrų ar kitų politinių sąlygų 
išskirtos šeimos. Mažos išimtys 
daromos žydų tautybės asme
nims, dėl kurių yra daromas 
stiprus tarptautinis įtakingų 
žydų mažumų spaudimas.

Pas mus iš Lietuvos per pas
kutinius dešimtmečius teatvy
ko maža saujelė apyjaunių, jau 
išsimokslinusių asmenų, ku
riuos mes sutikome vaišingai, 
atviromis širdimis ir išties
tomis rankomis. Jiems parodė
me ne menkesnį dėmesį, negu 
kadaise Simui Kudirkai, po il
gų vargų pasiekusiam laisvę. 
Tačiau naujųjų atvykėlių nesu
gebėjome prilaikyti mūsų vi
suomenės aplinkoje. Jų daugu
ma metėsi į savo profesinį dar
bą, labai retais atvejais pasi- 
rodydami mūsų renginiuose ar 
spaudos puslapiuose. Tik vie
nas dr. K. Ėringis yra toji iš
imtis, kuri patvirtina taisyk
lę. Yra dar viena nedidelė gru
pė atvykėlių, kurie labai no
riai jungėsi į mūsų kultūrinę 
ar visuomeninę veiklą, jon 
įnešdami naujų jėgų ir talen
tų, bet buvo atstumti. Nors pa
vardžių nenorėčiau minėti, 
bet tokių faktų yra nemažai.

Kitas atvejis yra beveik sen
sacinga naujiena Australijos 
lietuvių gyvenime, kur, "Mūsų 
pastogės” redaktoriui mirus, 
laikraštį redaguoti buvo pa
kviesta neseniai iš Lietuvos 
atvykusi, kvalifikuota ir paty
rusi žurnalistė. Net iš tolo 
stebint atrodė, kad kilo audra, 
ilgainiui virtusi audra stikli
nėje. Po keleto numerių skaity
tojai pastebėjo, kad laikraščio 
linija “nenukrypo" nuo lietu
vių interesų, bet matėsi aiškus 
pagerėjimas tiek turinio, tiek 
išvaizdos atžvilgiu. Tuo būdu 
buvo išspręsta sunki redakto
riaus trūkumo problema. Tik 
vėliau gyvenimas parodys, 
kiek tas sprendimas buvo tei
singas.

Iš aukščiau minėtų pavyz
džių galima padaryti išvadą, 
kad nepasitikėjimas už mus 
vėliau atvykusiais jau yra gi
liai įleidęs šaknis. Antra ver
tus, kas garantuoja, kad kiek-

teroru prispaustos tau
kai tėvas nepasitikėjo 
vaikais, draugai bijojo 
draugų. Gal nedaug ge-

vienu mūsų visuomenės nariu, 
jau seniai čia įsikūrusiu, ga
lima pasitikėti? Prisiminkime 
mūsų visuomenės patikėtinio, 
ELTOS darbuotojo, žurnalisto 
Vytauto Alseikos staigų išvy
kimą į Lietuvą 1972 metais, kur 
jis dabar tarnauja okupanto 
propagandinei mašinai.

Nepasitikėjimas yra didelė 
nelaimė, kurią ypač jautė Sta
lino 
tos, 
savo 
savo
riau yra ir dabar. Dalis mūsų, 
patyrusių tą baisią moralinę 
skriaudą, neturėtume nepasi
tikėjimui leisti atstumti mūsų 
visuomenei taip reikalingą re
nesansą, kurį gali atnešti da
bar atvykę lietuviai.

Toji mintis nėra taikoma 
tiems, kurie čia atvyksta su 
okupanto leidimu, apsiginkla
vę indoktrinacine misija, bet 
tiems, kurie į laisvą pasaulį 
atvyko be bilieto atgal. Įsijaus- 
kime į jų padėtį ir supraskime 
jų skausmą, jeigu jie iš tikro 
yra ištikimi Lietuvos laisvės 
siekiui, bet to įrodyti nepajė
gia, tam neturėdami progos. 
Atsarga gėdos nedaro, bet ir 
perdėtas nepasitikėjimas daro 
žalą. Jei naudojamės dabarti
nės Lietuvos vadovėliais, mu
zikos kūriniais, giesmėmis ar 
knygomis, nebijodami “susiža
loti'”, tai nebijokime ir tų, ku
rie pas mus atvyksta ir jieško 
lietuviškos bendruomenės, ku
ri jiems atstotų jų prarastus, 
kad ir vergijoje likusius na
mus. Ir jie yra palikę savo 
draugus, prisiminimus ir jau
nystę, kaip ir mes prieš dau
gelį metų.

Kiekvienas mūsų didesnis 
ar mažesnis kultūrinis ir po
litinis prasiveržimas į laisvo
jo pasaulio viešumą visada lai
kytinas svariu žingsniu į prie
kį Lietuvos laisvės byloje. Apie 
tokius prasiveržimus kasmet 
išgirstame Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto seimuo
se, juos vertiname, išklauso
me kritikus, priimame ar atme
tame naujus pasiūlymus, nau
jas programas. Kartas nuo kar
to renkasi laisvojo pasaulio 
lietuviai, demokratinės idė
jos puoselėtojai, kas metai 
prisimena simboliu tapusią 
konstitucinę deklaraciją: “Lie
tuvos kova už tautos laisvę ir 
savą valstybę nesikeičia. Ji 
yra nuolatinė, visuotinė, be
sąlyginę ir vedanti į pergalę. 
Ji vyksta kasdien kultūrinėje, 
dvasinėje, savitarpio pagal
bos bei bendradarbiavimo ir 
politinėje srityje — okupuoto
je Lietuvoje ir užjos ribų. Mes 
siekiame visų lietuviškų veiks
nių nuoširdaus sutarimo, vie
ningumo ir koordinuoto dar
bo”. (Citata iš deklaracijos).

Tai yra Vyriausiam Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetui kelią 
rodanti žvaigždė ir į prasiver
žimus skatinanti idėja.

1985 m. gruodžio 6-7-8 dieno
mis Floridoje įvykusiame VLI
Ko seime buvo plačiai aptartas 
reikšmingas Europoje ir lais
vame pasaulyje pagarsėjęs 
prasiveržimas: “Kopenhagos 
Tribunolo, Taikos ir laisvės 
žygio atgarsiai besikeičian
čioje Europos politikoje”.

Iš pranešimų sužinojome, 
kad toks gerai planuotas pra
siveržimas buvo pirmas išei
vijoje. VLIKo rūpesčiu Tau
tos fondo lėšomis ir mūsų jau
nimo talka buvo įvykdytas žy
gis, kurio anksčiau niekad ne
buvo. Teko stebėtis, kai didie
ji Europos laikraščiai bei žur
nalai ištisais puslapiais spaus
dino aprašymus ir iliustracijas 
iš Kopenhagos “tribunolo eigos. 
Televizijų stotys: Helsinkio, 
Stockholmo, Kopenhagos, 
Hamburgo ir kitos nesigailė
jo laiko mūsų jaunimo laisvės 
ir taikos žygirtms bei demon
stracijoms. Apie 60 laisvojo 
pasaulio žurnalistų, dalyva
vusių laisvės žygyje, savo ap
rašymais išbudino Europą ir 
priminė apie tris buvusias lais
vas ir nepriklausomas Baltijos 
valstybes.

VLIKo posėdžių eigoje, įver
tinant sėkmingą mūsų jaunimo 
prasiveržimo žygį, kilo ir klau
simų, į kuriuos nebuvo lengva 
atsakyti: kodėl JAV lietuvių 
jaunimas menkai tedalyvavo 
laisvės žygyje, kodėl latvių 
jaunimo dalyvavo keturiskart 
daugiau negu lietuvių? Kodėl 
kai kurie mūsų jaunuoliai su-

abejojo žygio verte bei saugu
mu? Ar tikėti, kad lietuviška
sis jaunimas sparčiau žengia 
nutautėjimo keliu? Jei taip, 
tai kur glūdi priežastys?

Šie ir kiti kilę neaiškumai 
verčia susirūpinti. Susimąs
tyti tenka ir dėl to, kad mūsų 
amžiaus skubančios dienos 
verčia jau dabar matyti jau
nimą energingai drąsų, kiek
vienu atveju pasiruošusį sto
ti į vieningas gretas tęsiant 
atsakingą įsipareigojimą dirb
ti garbingą Lietuvai darbą.

Pirmajame Pasaulio lietu
vių jaunimo kongrese Čikago
je poeto Henriko Nagio pasa
kyti žodžiai telieka neužmirš
tami: “Visų kovų priekyje žy
giuoja jaunimas. Jaunimas ne
ša kovų vėliavas, jaunimas 
pirmas pastebi ir reaguoja į 
netiesą, klastą, apatiją, žmo
gaus išnaudojimą, įdėjų išnie
kinimą. Visos pasaulio vergi
ją bastilijos buvo puolamos 
jaunų žmonių. Visų kartuvių 
stulpai buvo verčiami jaunųjų 
rankom. Į Laimės Žiburį nuo
lat kopė ir kops tik jauni ir 
drąsūs žmonės. Tokie, kurie 
žino gyvybės ir mirties kainą. 
Kurie pažįsta gyvenimo entu- 
ziasmą. Ir todėl žino, kiek daug 
drąsos ir tikėjimo reikia, kad 
galėtum savęs išsižadėti”.

Iš Kanados lietuvių jauni
mo sąjungos pirmininkės stu
dentės Sigitos Bersėnaitės 
laiško VLIKo seimui paaiškė
jo atsakymai į kai kuriuos klau
simus. Laiškas, kuris dr. K. 
Bobelio buvo perskaitytas sei
me ir su dideliu dėmesiu pri
imtas, padarė stiprų įspūdį.

Šiandien jau kalbame apie 
laisvės žygį kaip netolimos 
praeities įvykį. Jis dar ilgai 
liks kaip pamokymas ateičiai, 
kuriai vadovaus naujoji gene
racija, perims tautinę, kultū
rinę, politinę veiklą, fondus 
ir konstituciją iš kurios pri
valės atsispindėti taurioji Lie
tuvos himno idėja. Laiko dul
kės neturėtų uždengti Balti
jos žygio sėkmių ar nesėkmių. 
Nesėkmes turėtume įžvelgti 
ne jaunimo užsimojimuose, 
bet vyresniųjų patarimuose

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte

Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. P. 
Lubys. Tel. 498-5823 arba 755-3174.
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Mėnesinis lietuvių išeivijos vaiky laikraštėlis, redaguojamas ir spaus
dinamas iv. fr. Marijos vienuolijos seserų JAV-se. Adresas: “Eglutė", 
Immaculate Conception Convent, Putnam, CT 06260, USA. Metinė pre
numerata — $10. Tai graži dovana lietuviškų šeimų vaikams

Kanados Lietuvių Bendruomenės Otavos apylinkės 
buvusiam ilgamečiam veikliam nariui

a.a. dr. V. KUBILIUI
mirus,

žmoną VERONIKĄ, dukrą VIDĄ ŠUKIENĘ su šeima 
bei kitus artimuosius Toronte ir Lietuvoje nuoširdžiai 
užjaučiame -

K LB Otavos apylinkė

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

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

Priimame pasiteiravimus ir dėl pardavimo 
urmo kainomis.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533- 7954

NU CHAFll 1110 Huronlari* St.. 279-7MI

ęjumer į įfhrtcr

Ministry of Transportation 
and Communications 

©Ontario
Minister, Hon. Ed Fulton 

Premier, Hon. David Peterson

4 444 Gerrard St. E-. Toronto 
(41 6)-----461 -2602

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

M7

vairuotoj 
leidimas

J visų 
nuotrauka

y

08

nebus toks, kaip jūsų. Dėl to nuo 
vasario 3 dienos mes teiksime truputį didesnę 
apsaugą jūsiškiam vairuotojo leidimui

leidimas bus su jūsų 
nuotrauka. Kai gaus 
pranešimą apie vairuotojo 
leidimo atnaujinimą, 
įsidėmėkite visas detales.
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Svetimieji rašo apie lietuvius 
Maskvinės spaudos korespondentai okupuotoje Lietuvoje rado 

pilną religijos “laisvę”

BROLIENE VYTAUTAS TAMULAITIS

Maskvos “Izvestia” š. m. sau
sio 17 d. laidoje rašo: "Vakarų 
pasaulio laikraščiai, žurnalai 
ir radijas vaišina savo skaity
tojus bei klausytojus praneši
mais apie kažkokius Sov. Są
jungoje vykstančius tikinčiųjų 
ir religinio kulto tarnautojų 
“persekiojimus” dėl jų įsitiki
nimų ir apie religinio kulto 
apeigų trukdymus. Pasirodo 
pranešimai, kad tikinčiųjų 
vaikai esą “prispausti" ir pan. 
j visa tai, į visus šmeižtus ga
lima būtų nekreipti dėmesio, 
tačiau redakcija nusprendė 
paklausti pačius tikinčiuosius, 
ką jie apie visas tas kalbas gal
voja. Mes pasirinkome pačią 
paprasčiausią dieną ir pabuvo
jome keturiose religinėse 
bendrijose.

Pas katalikus. Šeštadienis. 
Rytmetinės pamaldos Rumšiš
kių parapijoje (ji yra Lietu
vos sov. respublikoje, Kaišia
dorių rajone) jau pasibaigė, 
ir kun. Žemaitis laukė mūsų sa
vo namuose. Pasitiko prie var
telių ir pakvietė užeiti. Jis 
klebonauja parapijoje apie 30 
metų. Reikalai vyksta, kaip jis 
pats sako, visiškai normaliai. 
Savo parapijiečiais jis nesi
skundžia — žmonės, sako, visi 
geri, sąžiningi. Jaunimas, tie
sa, į šventovę užeina labai re
tai .. .

— Per 30 metų, negaliu prisi
minti, kad būtų buvęs koks 
nors nesusipratimas. Atvirkš
čiai, elgesys su tikinčiaisiais 
ir parapija buvo labai lojalus”.

Toliau kun. Žemaitis pasako
ja, kad kai buvo Nemunas už
tvenkiamas Kauno jūrai ir 
šventovei grėsė paskandini
mas, ji buvo valdžios lėšomis 
perkelta saugion vieton. Viso
kių mokesčių parapija val
džiai moka apie 600 rublių per 
metus. Kun. Žemaitis sakosi 
buvęs kelis kartus užsienyje, 
ir valdžia jokių jam trukdymų 
nedariusi.

Baigę pokalbį su klebonu, 
“Izvestia”, korespondentai kal
bėjosi su kolchozininku Algir
du Sadausku. Jis esąs prakti
kuojantis katalikas, tačiau nei 
jo, nei jo tikinčios žmonos, nei 
jo vaikų niekas nepersekioja. 
Atvirkščiai, jis yra sovietiš
kais medaliais apdovanotas, ir 
jį kolchozininkai jau 10 metų 
vis išrenka į vietinius depu
tatus. Sadauskas baigia.

“Žinau, kažkokie žmonės už
sieniuose pakalba apie nelai
mingą katalikų likimą Sov. Są
jungoje. Tegul atvažiuoja ir pa
tys pamato.”

Korespondentų pokalbiai su 
ortodoksų, baptistų ir maho
metonų tikinčiaisiais buvo 
panašūs — Sov. Sąjungoje ti
kintiesiems esąs tikras "rojus".

Tas pats laikraštis toje pa
čioje laidoje praneša, kad 
Kauno krepšinio komanda 

Nekviestas svečias, atėjęs pietauti. Esto dailininko EDMUNDO VALT- 
MANO piešta karikatūra, laimėjusi Puiitzerio premiją JAV-se

10% nuolaida dešimtmečio sukakties proga 
“Tėviškės žiburių” skaitytojams

“Taxtronix” firma parūpina mokesčių specialistus ir 
____________________ garantuoja:____________________

• draugišką, patikimą pagalbą sudėtingais ir paprastais
mokesčių atvejais

• labai prieinama kaina už ištisų metų paslaugą (mes atstovausime 
jums “Revenue Canada” įstaigoje, jei reikės)

• tuoj pat pateikiami rezultatai skaitytuvu (kompiuteriu)
• mūsų skaitytuvo programa sudaryta taip, kad gautumėte 

palankiausius rezultatus ir pilną priklausomą grąžą
• patogios vietos ir valandos: kasdien 10-6

Centrinė įstaiga: 2290 Bloor W (prie Durie) 769-4558

Ontario

"Žalgiris” turnyre dėl čem
pionų taurės iki šiol nėra pra
laimėjusi nė vienų rungtynių. 
Sausio 16 d. Briuselyje “Žal
giris” įveikė Izraelio “Macabi” 
94:77.

Lenkų istoriko knyga
1985 m. pabaigoje Varšuvo

je pasirodė lenkų istoriko 
Piotr Lossowski knyga: "Šiapus 
ir anapus Nemuno”. Šioje kny
goje yra liečiami lietuvių-len
kų santykiai 1919-1923 metais. 
Krokuvos vyskupijos kurijos 
leidžiamame savaitraštyje “Ty- 
godnik Powszechny” buvo iš
spausdinta ilga Stanislovo 
Stommos šios knygos recenzi
ja. S. Stomma yra gimęs Lie
tuvoje; 1932 m. baigė Vilniaus 
universitete teisių fakultetą, 
1939-1944 m. buvo Vilniuje 
slaptų lenkiškų mokyklų moky
toju ir šiuo metu yra dabarti
nės Lenkijos seimo narys. Jis 
yra Č. Milašiaus bičiulis. S. 
Stomma recenzija yra paįvai
rinta asmeniškais prisimini
mais. Jis rašo: “Lenkų sąmoks
las (1919 metų peoviakų bandy
mas padaryti perversmą Lie
tuvoje, J. B.) išliko gyvas ma
no atmintyje (turėjau tada 13 
metų), nes atsidūriau keistai 
ir naiviai galvojančių žmonių 
ratelyje. Mano sesuo, kuriai 
buvo tada 21 metai, buvo užver
buota, o Kėdainių srities ‘ko
mendantu’ buvo paskirta mū
sų kaimynė Janina Burhardt. 
Apie pasiruošimus buvo kalba
ma ‘patylomis’, bet labai pla
čiai. Mes, vaikai, apie tai ži
nojome, nes klijavome lenkų 
kariuomenės sutikimui baltai- 
raudonas vėliavėles. Ji turėjo 
įžygiuoti naujos ‘lietuvių val
džios’ pakviesta, kurioje nebu
vo nė vieno lietuvio. Šis poli
tinis farsas pasibaigė kaip ir 
turėjo pasibaigti — visišku 
fiasko. Jauna Lietuvos valdžia 
lengvai šį sąmokslą susekė ir 
jį laiku likvidavo. Sąmokslo 
organizatorius Niekrasz atsi
dūrė kalėjime, o jo darže buvo 
rastas užkastas pilnas sąmoks
lininkų sąrašas”.

Žydų žurnalas
Vankuveryje leidžiamas mė

nesinis žurnalas “Canadian Je
wish Outlook” dviejose pasku
tinėse 1985 m. laidose gan 
smulkiai aprašė sionisto, Vil
niaus žydų tarybos seniūno J. 
Genso ir Vilniaus geto partiza
nų vado komunisto I. Vitenber- 
go veiklą. Abu jie žuvo Vil
niaus Gestapo (dabar KGB) rū
muose. Gensas buvo nušautas, 
o Vitenbergas, bijodamas, kad 
gali išduoti kitus, nusinuodi
jo. Komunisto Vitenbergo var
du yra pavadinta viena Vil
niaus miesto gatvių, o sionis
tas Gensas buvo G. Zimano kny
goje “Iliuzijos ir tikrovė” kar
tu su kitais sionistais iškolio- 
tas būdingais sovietinės propa
gandos žodžiais. J.B.

LAUKIA PASIŪLYMŲ 
Nuomojamų butų 

statyba
Statybos ministerija dabar priima statybos 

rangovų pasiūlymus pastatydinti iki 5000 nuomojamų 
butų mažų ir vidutinių pajamų šeimoms parinktose 
Ontario vietovėse.

Šis kvietimas skelbiamas pagal provincijos “Ren
terprise” programą, kaip dalis Ontario provincijos 
namų statybos plano (Assured Housing for Ontario).

Pagrindinis programos bruožas yra parūpinimas 
paskolos be palūkanų penkiolikai metų, kad pagel
bėtų statybos rangovams statyti ir tvarkyti nuomo
jamas patalpas. Paskolų dydis priklausys nuo pro
jektų kainų ir pirmųjų mortgičių finansavimo pagal 
esamas rinkos palūkanas.

Statybų rangovai yra kviečiami dalyvauti “Ren
terprise” projekte. Jie gali gauti smulkesnę infor
maciją arba kvietimo siuntas:

Ministry of Housing 
777 Bay Street, 2nd Floor 
Toronto. Ontario M5G 2E5 
(416)585-6363

Ministry
of
Housing
Hon. Alvin Curling, Minister

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
— Tai ir eik! Eik ir negrįžk! 

— sušuko taip garsiai ir pik
tai, net pats išsigando, savo 
balso įstrigusio medžią viršū
nėse.

Ar šitaip tragiškai būtą pa
sibaigęs jo atvažiavimas, jei 
ji būtą važiavusi kartu? Tik
rai ne, galvojo jis. Gerbdami 
svečią, tėvai gal būtą kalbė
ję nuleidę galvas, nesišypso- 
dami, net nežiūrėdami į ją. 
Bet nebūtą buvę tėvo durą 
trankymo, isterišką motinos 
ašarą, įžeidimo brolio, jo pyk
čio ir smūgią jam į veidą . . . 
Ir to pykčio pirmoji priežas
tis buvo jos nebuvimas kartu.

Po ilgos tylos jis turėjo pri
pažinti, kad ją pyktis buvo 
šventas. Jie mylėjo jį ir tik lai
mės jam troško. Per staiga jis 
buvo užkerėtas, lyg ji būtą bu
vusi tikra raganėlė. Pirmą kar-
tą susitikusi jau jį bučiavo, 
greit puolė į glėbį, glostė ir 
taršė jo galvos plaukus. Nė 
kiek jau neabejodama savo 
verte ir būdama tikra savo lai
mėjimu. O sužinojusi, kad jam 
universitetas pažadėjo stipen
diją gilinti studijas užsieny
je, ji pirmoji pradėjo kalbėti 
apie greitas vedybas, apie lai
mę, norėdama sugautą paukš
telį tuoj uždaryti į narvą, kad 
pakirptais sparnais jau nepa
spruktų.

Jis spyrėsi ir atsisakinėjo, 
norėdamas dar likti darbščiu 
ir pavyzdingu studentu su švie
sia ateitimi, kurią jam univer
sitetas pranašavo. Tiesus ir 
aukštas, žėrinčiomis akimis, 
išdidžios Apolono išvaizdos, 
kaip tėvas ir brolis, slaptų mer
gaičių žvilgsnių palydimas, 
pradžioje jautėsi visiškai sau
gus savo apkasuose. Bet netru
kus įsitikino, kad net ir nar
siam kareiviui sunku atsilaiky
ti prieš gražios moters puoli
mą.

Greit buvo paruoštas ir tėvas 
paspausti būsimą “žentą”. Jei 
tik išskris paukštelis į tolimus 
kraštus laisvas, gali ir visai 
negrįžti...

Retai jis matydavo jos tėvą, 
užimtą savo prekybos reika
lais, bet vieną vakarą nelauk
tai grįžo anksti.

— Štai ką noriu tau pasakyti, 
— ištarė senis be įžangos. — 
Jei nori būti mano žentu, tai 
nėra ko ilgiau laukti. Kai rei
kia šokti į šaltą vandenį, tai 
geriau tuoj pat, ilgai nesvars
tant. Pradžiai duosiu tau ke
liolika tūkstančių, kad pado
riai judu pradėtumėte gyventi. 
O ta stipendija, tau pažadėta, 
liks tik arbatpinigiams . . . Na, 
ką tu atsakysi?

Senis tikėjos greito atsaky
mo, bet ne ilgos tylos.

— Jei nesiskubini su atsaky
mu, tai važiuok pasitarti su 
savo “batuška ir matuška”. Jie 
tuoj palaimins tokį didelį sū
naus pasisekimą. Ir neužmiršk 
pridėti, kad po vienų, kitų me
tą turėsi perimti ir mano pre
kybą. Juk tai mano vienturtė 
duktė ...

Senis buvo tikras, kad netur
tingi tėvai stumte dabar pa- 
stums sūnų susižavėti apkaišy
ta auksu laime .. .

Susižavėjo ir jis, nepritek
lius kęsdamas ir dažnai būda
mas alkanas.

Ir tik tam grįžo į tėviškę, ti
kėdamas greito palaiminimo. 
O vietoj to džiaugsmingo pri
tarimo, jis buvo apverktas ir 

Kanadiečių dainos grupė, suorganizuota parlamento nario konservatoriaus E. DEROSIER (II eilėje antras iš de
šinės) ir jo vadovaujama. Grupės sekretorė — sol. G. ČAPKAUSKIENĖ (I eilėje pirmoji iš kairės). Ši grupė ke
liauja su koncertais po visą Kanadą, atlikdama įvairaus pobūdžio vokalinę programą

brolio apmuštas. Sėdėjo dabar 
nuleidęs galvą už bandymą 
taip pigiai parduoti ne tik sa
ve, bet ir juos kartu. Ir džiau
gėsi dabar tik tuo, kad atsispy
rė tai saldžiai pagundai ir ne
gėrė tos siūlomos meilės tau
rės, kuri įkaitintą širdį vis stū
mė arčiau ligi pat bedugnės 
krašto. Ir kokia šiandien buvo 
laimė, kad liko laisvas ir ne
išmainė ant išdavystės savo 
jaunystės meilės, kurią 
džiaugsmingai dabar mindžio
tą jos kojos kartu juo . . .

Kokia tu išmintinga, mama, 
galvojo jis, žiūrėdamas į tam
sią naktį. Kiek daug proto tavo 
žiloje galvelėje. Tikrai, kas 
greit dega, tas tuoj ir gęsta . . . 
Suprantu, ką norėjai man pasa
kyti. Tu bijai, kad ir aš nesu
degčiau, kaip tas tavo šiaudų 
ryšulėlis, palikdamas tik pe
leną krūvelę. O kiek ją daug
pakelėse, jau užmirštų ir ap
laistytą ašaromis, apibertų 
pykčiu ir keiksmais . . .

Ir taip galvodamas, nedrą
siai žengė pirmą žingsnį atgal. 
Ir už tą žingsnį labiausiai da
bar buvo dėkingas broliui, lyg 
jis kietu savo kumščiu būtą su
daužęs jam ne veidą, o tą aklu
mo kevalą, už kurio tvirtai lai
kėsi širdis. Jis grįš namo ir pir
miausiai tą pasakys broliui. 
Sužibo toli ir jo mylėtos mer
gaitės akys, vis artėdamos, kol 
pagaliau buvo visiškai aiškiai 
regimos, kad jis susigėdo žiū
rėdamas į ją tamsų mėlynumą. 
Juk jis ir dabar ją tebemylėjo, 
vis rengdamasis aplankyti, bet 
vis nebuvo laiko. Vasaros ato
stogų metu turėjo gerą tarny
bą naujame fabrike, turinčią 
ryšio su pasirinkta specialybe. 
Bet ten jis daugiau nusigrįžo, 
nuo jos, kai tas senis urmo pre
kybininkas atėjo su vizitu į 
fabriką su ta savo raganėle. 
Tačiau dabar su malonumu 
prisiminė, kai prie šito gluos
nio jis pirmą kartą sutiko Kas
tutę. Ji grįžo iš miesto į tėviš
kę. Jaunutė, nedrąsi, dar že
mesnėse klasėse, bet jau dai
navo gimnazijos chore. Jis pats 
dar nežinojo, kodėl jo akys vis 
sustodavo prie jos veido ir gal
vos garbaną. Ją vadino Rožės 
Pumpurėliu. Daugelis jų turė
jo netikrus vardus, draugų pri
mestus be krikštynų. Jį vadino 
Apolonu ...

Neilgai juodu tada kalbėjo
si, bet Kastutė nesiskubino 
atsisveikinti, nes kalbos ir juo
ko netrūko. Galbūt dėl to, kad 
jiedu vienu du buvo pievą pla
tybėje, kur pavasario saulė bu
dino, kėlė kiekvieną gėlytę gy
venimui ir meilei. Vertė kiek
vieną gyvą širdį greičiau plak
ti, pasidalyti didelį jaunystės 
džiaugsmą ir laimę, kuri netil
po jau vienoje širdyje. Užteko 
tik vieno mažo žodžio, kad ga
lėtų abudu juoktis ir šypsotis.

Palydėjo ją siauru kaimo ke
liu ligi pirmos kryžkelės, kur 
ji turėjo sukti į savo tėviškę. 
Jis dar vis ją kalbino, norėda
mas kaip nors pailginti tą trum
pą džiaugsmo valandėlę.

Kai ji nuėjo, tebestovėjo jis 
ant kelio, lydėdamas akimis. 
Kelio pasisukime, prie pat so- 
do medžią šešėlio, kuris turėjo 
ją uždengti, ji staiga atsigrį
žo ir pamojo jam ranka. Širdis 
net šoktelėjo jam iš džiaugsmo. 
Koks reikšmingas buvo tas pa
prastas mergaitės atsigrįži- 
mas. Jeigu ji nebūtų apie jį

galvojusi, jeigu jis nebūtų jai I 
patikęs, ji būtų nuėjusi ir ne- 
atsigrįžusi. Už tai eidamas da
bar linksmai dainavo ir švilpa
vo. lyg kažką brangaus būtų ra- | 
dęs.

Žiemos vakarais tik retkar
čiais ją aplankydavo, ją, gyve
nančią kartu su Skirgailą Onu
te, bet vasaros atostogų metu 
jau dažnai statydavo savo dvi
ratį prie jos sodo vartelių tė
viškėje. Sekmadienių vaka
riais ateidavo Skirgailą Onu
tė ir visi trys ilgai dainuoda
vo. Skambėdavo sodas, pievos 
ir laukai, o jų jaunos širdys 
degė džiaugsmu.

Atsiminė dabar ir tą neuž
mirštamą vakarą jau vasarai 
baigiantis, kai jiedu liko vie
ni. Kai netikėtai pasviro jos 
galva arčiau jo krūtinės, ap
kabino ją ir pirmą kartą pa
bučiavo. Ji nesipriešino ir pati 
užmetė ranką jam ant kaklo, 
spausdama prie širdies. Tai ! 
buvo pirmas mylinčios mergai
tės pabučiavimas, jau niekada 
neužmirštamas, lyg deimanto 
aštrumu įrėžtas širdies kam
pelyje. Gražus ir tyras, kaip 
saulės spindulėlis, įstrigęs 
kristale ir žibantis visomis 
svajonių spalvomis . . .

Žiūrėdamas dabar į ateinan- j 
čią naktį, jis vis labiau sken- . 
do savo laimingą dieną atsimi- į 
nime, jieškodamas ir nerasda- į 
mas kelio, kuriuo būtų galėjęs 
išbristi iš savo liūdesio.

Toli vos girdimas vyrų dai- | 
nos šauksmas nutilo. Ir tada, 
stebuklingoje vakaro tyloje, 
pasigirdo mergaičių daina:
Jaunas berneli, ko neatjojai, 
Gal jau tu kitą pasidabojai, 
Baltos ir plonos mano drobelės, 
Žydi, žaliuoja mano rūtelės ...
O jei ateitum, o jei atjotum, 
Kaip sakalėlis, jei tu atskristum. 
Glausčiau, priglausčiau tavo 

galvelę
Prie pasiilgtos savo širdelės ...

Jis pakėlė galvą ir įsmeigė 
akis į tamsą. Tai jos, tos ma
mos lakštingalėlės, balsas, 
kuris jam buvo nutilęs. Aiš
kiai pažino jos sopraną, išsi
skiriantį dar gimnazijos choro 
dainose, taip gerai pažįsta
mą ...

— Nejau tu mane šauktum . .. 
— ištarė jausdamas kaip lū
pos dreba.

’ Nuplaukė ir nuliūliavo dai
na medžią viršūnėmis, susi
maišiusi su pievos žiedų kva
pu. Jis klausėsi jos kaip nusi
kaltėlis, pasmerktas mirti, 
girdėdamas toli Velykų prisi
kėlimo varpą giesmę. Ir, rodos, 
ji netilo, vis girdėjo ją pasi- į 
kartojančią, nenubėgančią į 
vakaro tylą, o vis tebeskam
bančią virš jo galvos, pamažu 
nusileidžiančią ant krūtinės ir 
jau besiveržiančią į širdį...

— Tai tu vis tebedainuoji su 
Skirgailą Onute ... O kur ma
no tenoro balsas? Ar ne aš pats 
jį išmečiau ir išplėšiau iš tos 
gražios jaunystės sutartinės? 
Einu vėl dainuoti kartu! Ei
nu!...

Drąsus pašoko ant kojų. Ir 
kaip sustiprino šitą jo pasiry
žimą tie paskutiniai motinos

ASSURED HOUSING FOR ONTARIO

žodžiai: jei būtum tu iškritęs 
iš jos širdies, tai ji nė tavo var
do neminėtą, nes mirusieji 
greit užmirštami . . . Nejaugi 
jis dar buvo gyvas? Eis ir pats 
paklaus . . .

(Bus daugiau)



Mikalojus Ivanauskas, Vilniaus panorama, liepsnos tapyba (J. Dainausko nuosavybė), 4x8 pėdų

Dvi okupuotoje Lietuvoje išleistos naujos knygos

Tautodailė, liaudies menas ar saviveikla?

Vytautas Kastytis / Prieš 40 metų
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Išeivijoje nelabai populia
rūs rankdarbiai, tačiau gana 
daug žmonių, ypač vyresnio 
amžiaus, mėgaujasi kūryba, 
vienų vadinama tautodaile, ki
tų — liaudies menu. Visokios 
lietuvių šventės ar “Kaziuko 
mugės” puošiamos tokios kūry
bos stalais ar parodėlėmis. 
Tokiu būdu pratęsiamos tėvy
nės dievdirbių — medžio dro
žėjų, audėjų, margučių raižy
tojų, kalėdinių eglučių šiau
dinukų, molinės keramikos ir 
kitokių meniškų gaminių tradi
cijos. Dėl to natūralu pasekti, 
kas daroma Lietuvoje, perėjus 
į industrinį gyvenimo būdų, 
kad tenai neišnyktų tradicinė 
tautodailė.

Atkreipsime dėmesį į dvi 
naujas knygas mūsų rašinio 
antraštės keliamu klausimu. 
Abu straipsnių rinkiniai iš
leisti Lietuvos TSR Kultūros 
ministerijos vadinamojo Moks
linio metodinio kultūros cent
ro, kuris iki 1979 m. vadinosi 
Liaudies meno rūmais. Abi 
knygas sudarė menotyrinin
kas istorijos kandidatas Juo
zas Kudirka. Spec, redaktore 
pažymėta dailės istorikė Zita 
Žemaityte. Ką reiškia toji san
trumpa “Hpec.” — speciali ar 
specialistė, nepaaiškinta. 
Techniškai knygas išleido 
“Šviesos" leidykla Kaune.

I

Knyga “Tradicija šiuolaiki
nėje lietuvių liaudies dailė
je” išleista 1982 m. 4000 egz. 
tiražu; 104 psl. teksto ir 48 psl. 
paveikslų. Tai straipsniai apie 
32 žymiausius mūsų laikų liau
dies meistrus. Kiekvienam ar 
kiekvienai jų duota po vieną 
ar du puslapius jų kūrinių re
produkcijų ir 2-4 psl. teksto. 
Veikalas yra savo rūšies alma
nachas. Medžiaga sugrupuota 
į 7 dalis: Medžio skulptūra (12 
menininkų), Akmens skulptū
ra (tik vienas Juozas Liaudans- 
kis, gimęs 1904 m., aprašytas 
A. Šimulio), Medžio žievė (tik 
Elzbieta Paškauskaitė-Daugvi- 
lienė, 1886-1959, aprašyta K. 
Galaunienės), Akvarelė (viena 
Lidija Meškaitytė, g. 1926 m., 
aprašyta A. Ulevičienės), Gra
fika (vienas Romanas Krasnin- 
kevičius, g. 1926 m., aprašytas 
A. Počiulpaitės), Klijuoti kar
piniai (Julija Daniliauskienė, 
g. 1926 m., aprašyta J. Kudir
kos, ir Nijolė Jurėnienė, g. 
1943 m., — B. Dapkūnaitės). 
Tapyba (14 menininkų).

Julija Daniliauskienė, Vieversių medis (klijuotas karpinys). Iš knygos 
“Tradicija šiuolaikinėje lietuvių liaudies dailėje”, Kaunas, 1982

Didžiąją knygos dalį apie 
medžio skulptorius (t.y. m. sk.) 
ir tapytojus (t.y. tap.) parašė 
šie autoriai: B. Dapkūnaitė — 
tap. Marytė Mastaitienė; A. 
Dapkutė — tap. Marija Rozmi- 
na ir tap. Jadvyga Nalivaikie- 
nė; D. Gerlikienė — tap. Petro
nėlė Gerlikienė; Ir. Kostkevi- 
čiūtė — tap. Juozas Mykolaitis 
(rašytojo Putino brolis); J. Ku
dirka — m. sk. Adomas Kvasas, 
m. sk. Anicetas Puškorius, tap. 
Vytautas Masiulis ir tap. Bro
nius Zavackis; M. Kuodienė — 
m. sk. Juozas Laurinkus ir tap. 
Elena Kniūkštaitė; G. Marčiu- 
kaitytė — tap. Antanas Drungi- 
las, tap. Magdalena Juščiuvie- 
nė ir tap. Blažiejus Krivickas; 
A. Počiulpaitė — m. skulptoriai 
Jonas Paulauskas, Vytautas 
Ulevičius ir Jonas Vizbaras; V. 
Rimkus — m. sk. Aleksas Moc
kus ir tap. Aldona Bivainienė; 
A. Stravinskienė — m. sk. Jo
nas Lemežis; A. Ulevičienė — 
m. sk. Stanislovas Riauba ir 
tap. Monika Bičiūnienė; Z. Že
maitytė — medžio skulptoriai 
Stasys Karanauskas, Lionginas 
Šepka ir Ipolitas Užkurnis, 
tap. Karolis Jackus.

Paskutinis knygos straips
nis yra T. Petrauskienės apie 
minėtęjo kultūros, centro, pa
rodinį fondą, iš kurio rūdiniais 
aprūpinamos parodos ir mu
ziejai. Dalis minėtųjų medžio 
skulptorių buvo trumpai apra
šyti bostoniškėje “Lietuvių 
enciklopedijoje”.

Liaudies menininko sampra
ta kinta, kaip ir jų išsilavini
mas. Medžio meistrai, seniau 
dažnai vadinti dievdirbiais, 
šio amžiaus pradžioje iki pat 
trečiojo dešimtmečio dažniau
siai buvo mažamoksliai. Aukš
tesnis išsilavinimas buvo gra
fikų ir kitų dailės žanrų. Mū
sų laikų liaudies menininkų 
išsilavinimas Lietuvoje ir iš
eivijoje yra aukštesnis, atitin
kąs bendrą visuomenės išsila
vinimą. Kai kurie jų pasimoko 
ir dailės mokyklose ar kursuo
se, artėja prie profesionalio
jo meno. Dėl to ir jų tradici
nis vardas vis dažniau disku
tuojamas: ar jie mėgėjai, ar 
saviveiklininkai, ne būtinai 
liaudies. Žinomasis Ipolitas 
Užkurys sakęs, kad liaudies 
mene gali dirbti visi, net ir bai
gę universitetą. Toks buvo, pa
vyzdžiui, prof. Ignas Končius 
išeivijoje.

Šio rašinio autoriui įdomiau
si medžio skulptoriai, tad 
jiems skiriama daugiau vie
tos. Juos galima sugrupuoti į 
dvi grupes pagal jų amžių: pa

sireiškę nepriklausomybės lai
kais ir tęsę darbą sovietinė
je okupacijoje, ir antrieji — 
subrendę jau po II pasaulinio 
karo. Būtų klaidinga manyti, 
kad visi senesnieji buvo tik 
dievdirbiai arba religinių 
skulptūrų drožėjai. Iš , pat 
jaunystės dauguma jų drožė 
ir pasaulietinio turinio skulp
tūras ar daiktus. Kai kurie jų 
dirbo “Marginių” kooperatyvui 
(1930-1940 m.). Taip pat ne visi 
jaunesniosios grupės drožėjai 
kuria tik “pilietine tematika”, 
kaip ten dabar sakoma, o imasi 
ir religinių siužetų, kaip ne
seniai miręs L. Šepka ir vienas 
kitas jaunesniųjų. Knygoje ap
tarti šie vyresniosios kartos 
medžio skulptoriai.

J. Laurinkus, g. 1909 m., diev- 
dirbys ir humoristas. Turėjo 
parodas Paryžiuje 1937 m., Ber
lyne 1938 m., Niujorke 1939 m. 
Dirbo ir “Marginiams”. Po ka
ro turėjo parodas daugelyje 
miestų. L. Lemežis, 1907-1976, 
mažosios plastikos kūrėjas, 
drožė gyvulėlius, vabzdžius, 
švilpynes. A. Mockus, g. 1888 m., 
sukūrė daug Rūpintojėlių, 
šventų Jurgių ir kitų, tebeku- 
riąs religinio siužeto kompo
zicijų. Gausi jo lietuvių rašy
tojų galerija. J. Paulauskas, 
g. 1912 m., darė baldus, kraičio 
skrynias, drožė šventuosius, 
dirbo kryžius. Pasižymėjo Ab- 
lingos ir Čiurlionio kelio ąžuo
liniais paminklais. A. Puško
rius, g. 1911 m., dievdirbys 
ir kaukių kūrėjas, dirbęs “Mar
giniams”, o vėliau sukūręs ku
nigų rašytojų Donelaičio ir 
Strazdo portretus. Dalyvauja 
parodose nuo 1928 m. Kretin
goje, vėliau Maskvoje ir pietų 
Europoje. S. Riauba. 1904-1982, 
dievdirbys nuo 1920 m., vėliau 
išsiplėtęs ir į pasaulietišką 
tematiką, dalyvavo 20-je paro
dų. L. Šepka, 1907-1985, buvo 
labai produktingas ir visiškai 
originalus savamokslis, kūręs 
nemažai religinės tematikos 
paminklų ir išvystęs savitą 
ornamentą. Z. Žemaitytė pa
rašė visą knygą — albumą apie 
L. Šepką ir jo kūrybą (išl. 1984 
m.).

Jaunesnieji medžio skulpto
riai yra: S. Karanauskas, g. 
1928, sukūręs daugiau kaip 40 
monumentalių ąžuolinių pa
minklų; A. Kvasas, g. 1924, 
mėgstąs mitologinę tematiką, 
yra tipiškas žemaitis; V. Ulevi
čius, g. 1934, perėmęs tradi
ciją pažinimo keliu, o ne natū
raliu ryšiu, jieško naujų temų 
ir sprendimų, mėgsta architek
tūrinius elementus; Ip. Užkur
nys, g. 1926, statybininkas, 
pasidaręs menininku; origina
lios jo daugiafigūrės kompozi
cijos iš vieno ąžuolo gabalo, 
pvz. Vilniaus įkūrimas, Žalgi
rio mūšis, Kęstutis ir Birutė; 
laikomas vienu žymiausių liau
dies meistrų; J. Vizbaras. 
1888-1976. dievdirbys iš jau
nystės, vėliau visokių žmonių 
ir velnių drožėjas.

Vedamoji straipsnių rinki
nio mintis yra ta. kad dabarti
nis liaudies menas Lietuvoje 
remiasi ir tęsia senesniąją 
tradiciją su kompromisais so
vietiniam režimui. Rūpestinga 
ir gausi kūrėjų darbų doku
mentacija: kiekvienam duoti 
jų parodų, muziejuose laiko
mų kūrinių ir bio-bibliogra- 
finiai sąrašai. Panašios san
daros knyga apie dabartinius 
liaudies menininkus Ameriko
je išėjo metais vėliau Niujor
ke: “Handmade in America. 
Conversations with Fourteen 
Craftmasters” (Edited by Bar- 
baralee Diamonstein. Illustra
ted. Publisher Harry N. Ab
rams, 1983). (Bus daugiau)

Motinos Mylimosios
Baltas balandėli. Diemedėli mano.
Sakalėli mano. Rytmečio žvaigždele
Palaužta širdele. Nemari!
Išnešiotas. Nukankino.
Išbučiuotas Nukankino
Nemigo naktelėm! Svetimi . . .

Gelia. Tau širdelę
Gelia. Pažadėjau.
Širdį gelia . ■ ■ Tau žodelio

Neužmerkė Negailėjau.
Nesulauksiu.

Tau akelių. Nesulauksiu
Nenušluostė Vakarėliais.
Tau veidelio.
Surakintų. Debesėliai
Nukankintų Iš už girių.
Prisiglaus žemelė. Ar nematėt -

Mylimasis mirė.
Gelia. Nukankino.
Gelia. Nukankino
Širdį gelia . . ■ Svetimi . . .
Nežinosiu.
Kur kauleliai. Tėvynės
Prie kurio kupstelio Akmenėlis per galvelę
Ašarėles išraudot. Vertės.
Nežaboti vėjai Akmenėlis klupo.
Dirvom vaikšto. Perplyšo svaja.
Nebebus kam sėja. Juda, juda lūpos.
Užakėja. Prakalbėt norėtų:
Tėviškėlę. — Užu laisvę Lietuvos!
Šalį jaunų.
Pjauna, skaudžiai pjauna Eikš, sūneli.
Svetimoji nedalia . . . Dėkui! Dėkui! Dėkui!

Tau laisvi laukai dainuos.
Reitstioa, Norvegija, Pastatys tauta širdžių paminklų
1945 m balandžio 22 d. Kankinių namuos . . .

Kas laukia žiūrovo Stratforde?
ALFONSAS NAKAS

Trisdešimt ketvirtasis kana- 
diškio Stratfordofestivalis mo
kyklų jaunimui ims vaidinti 
apie š. m. balandžio vidurį, 
bet suaugusiųjų publikai sezo
nas prasidės gegužės 19 ir pasi
baigs spalio 25. Trijuose teat
ruose bus pastatyta 10 veikalų 
ir įvyks apie 450 jų spektak
lių.

Festivalį 1953-jų vasarą pra
dėjus, jis buvo pavadintas “The 
Stratford Shakespearean Fes
tival Foundation of Canada”. 
Pradžioje ir buvo statomi Wil- 
liamo Shakespeare’o veikalai, 
tik vieną kitą kurio vėlesnio
jo klasiko tepridedant. Ilgai
niui, repertuarą gausinant ir 
įvairinant, imta statyti vis dau
giau kitų autorių veikalų. Buvo 
sezonų, kad Shakespeare’as ta
po visiškai užgožtas.

Pernykščiuose reportažuose 
buvau užsiminęs, kad po pen- 
kerių metų festivalio meno 
vadovas John Hirsch pasitrau
kia, o jo vietą užims John Ne
ville. Naujasis meno vadovas, 
festivalyje darbą pradėjęs 
praėjusį rudenį, 34-tam sezo
nui pasirinko personalą ir re
pertuarą. Repertuaras, kaip 
matysime, 80% “sušekspyrin- 
tas”.

Žemiau pastatymų progra
mą skelbdamas, veikalų pa
vadinimus palieku angliškus. 
Skliausteliuose pažymiu kiek
vieno veikalo premjeros ir 
paskutinio spektaklio datas.

Festivalio teatre bus keturi 
pastatymai: muzikinis Richard 
Rodgers, Lorenz Hart ir 
George Abbott veikalas “The 
Boys From Syracuse” (gegužės 
19 — spalio 25); Shakespeare’o 
“The Winter’s Tale” (gegužės 
21 —spalio 18); Shakespeare’o 
“Pericles” (gegužės 23 — spa
lio 15); ir Shakespeare’o “Cym- 
beline” (rugpjūčio 1 — spa
lio 18).

Avon teatre — irgi keturi vei
kalai: Shakespeare’o "Hamlet” 
(gegužės 20 — spalio 18) ir 
"Henry VIII" (gegužės 24 — 
spalio 17); Tom Stoppard’o 
"Rosencrantz and Guilden- 
stern Are Dead”; ir Robert 
Bolt'o "A Man For All Sea
sons".

The Third Stage teatre, iš 
abiejų galų sutrumpintame 
sezone, tik du pastatymai: 
Bertold Brecht’o “The Resis
tible Rise of Arturo Ui" (bir
želio 17 — rugpjūčio 30) ir 
Shakespeare’o "Macbeth" (bir
želio 18 — rugpjūčio 30).

Jei kam neaišku, kur tie 80%, 
skirti Shakespeare’o drama
turgijai, primenu, jog muziki
nė pjesė “The Boys ...” yra 
Shakespeare’o “The Comedy 
of Errors” parodija, o “Rosen
crantz and ...” — komedija 
dviem nežymiem "Hamleto" 
veikėjam ryškinti- Taigi tik 
Brecht’o ir Bolt'o veikalai j 
Shakespeare’o dramaturgiją 
neįeina. Nors, palaukite: gal

gi meno vadovas Tomo More 
tragediją (“A Man For All Sea
sons”) parinko kaip tik todėl, 
kad Anglijos karalių Henriką 
VIII parodytų ir kito autoriaus 
šviesoje, šalia Shakespeare’o 
“Henry VIII”?

Vidurvasario pirmadieniais, 
kai aktoriams duodama viena 
laisva nuo vaidinimų diena, 
Festivalio teatre bus vokalis
tų solo, džiazo bei styginių 
orkestrų koncertai. Taip pat 
vyks teatro temų seminarai, 
parodos, scenos užkulisių ap
žiūros ir kitokį paįvairinimai.

Verta paminėti, kad, išsky
rus premjeras ir savaitgalių 
spektaklius, bilietai šį sezo
ną daugeliu atvejų bus nupi
ginti, lengvai įperkami pen
sininkams bei ekskursijų da
lyviams.

Kas tikrai Stratfordo festi
valiu domisi, visų pirma teuž- 
sisako informacinę brošiūrėlę, 
pavadintą “Stratford Festival 
1986”. Ji, paprašius laiškučiu 
arba paskambinus telefonu ir 
nurodžius adresą, atsiunčiama 
nemokamai. Adresas: Strat
ford Festival Box Office, P. 
O. Box 520, Stratford, Onta
rio (Canada) N5A 6V2. Tele
fonu, po kovo pirmos, skam
binti: iš Toronto laisva lini
ja — (416) 363-4471, iš Detroi
to laisva linija — (313) 964- 
4668, iš visur kitur ilgos dist. 
linija — (519) 273-1600. Minimu 
adresu ir telefono numeriais 
naudojantis, galima užsisakyti 
ir bilietus. Be to, bilietai pla
tinami kai kuriuose JAV mies
tuose ir keliolikoj Ontario vie
tovių, įskaitant ir Mississaugą, 
Torontą, Hamiltoną, Londo
ną .. . Bet visa tai rasite bro
šiūroj “Stratford Festival 
1986", kurią sklaidydamas aš ir 
šį rašinį parengiau.

Stratfordo festivalyje spek
taklio grožį bei įdomumą le
mia ne tiek veikalo autorius, 
kiek režisieriaus išradingu
mas, jo fantazija. Gerų reži
sierių (ir aktorių, ir muzikų, 
ir dailininkų) šis festivalis 
niekada nestokojo.

Atsiųsta paminėti
MŪSŲ SPARNAI, lietuvių evan

gelikų reformatų žurnalas, 1985 
m. 59 nr. Leidėjas — Lietuvos evan
gelikų reformatų Bažnyčios kole
gija. Redakcinė komisija — Petras 
Bružas, kun. Eugenijus Gerulis, 
kun. Stasys Neimanas. Jonas Pal
šis, Arvydas Ramonis, Jonas Va- 
riakojis. Administratorius—Jonas 
Palšis. 5718 S. Richmond St., Chi
cago, IL 60629. USA.

NAUJOJI VILTIS, politikos ir 
kultūros žurnalas, 1985 m. 18 nr. 
Leidėjai — Lietuvių studentų tau
tininkų korporacija “Neo-Lithua- 
nia” ir Amerikos lietuvių tautinė 
sąjunga. Redakcinė kolegija — 
red. Aleksas Laikūnas. dr. Bro
nius Nemickas, Mečys Valiukė
nas. Administratorius — Bronius 
Kasakaitis, 7150 So. Spaulding 
Ave., Chicago, IL 60629. USA. Nu
merio kaina — $5.00.

“Darbininko” savaitraštis savo 
70 metų sukakčiai skirtus minė
jimus užbaigs koncertu Bruklyne, 
Kultūros židinyje, balandžio 13 d. 
Koncerto programą atliks solistai 
Daiva Mongirdaitė ir Vacys Veri- 
kaitis. Tikimasi, kad tada bus ga
lima įteikti premiją "Darbininko" 
paskelbto romano arba novelių 
rinkinio laimėtojui.

Dail. Norberto Lingertaičio pa
puošalų parodą čikagiečiams 1985 
m. gruodžio 13-15 d.d. surengė 
Jaunimo centre veikianti M. K. 
Čiurlionio galerija. Parodos ati
daryme kalbėjo Ramunė Kvikly- 
tė-Lukienė. Susilaukta nemažai 
lankytojų, nes daug kas tada jieš- 
kojo dovanų Kalėdų proga. Dail. 
N. Lingertaitis yra auksakalystės 
specialistas, linkęs į miniatiūrinę 
kūrybą, kuriai, be aukso, panau
doja sidabro ir gintaro derinius. 
Tie deriniai primena įspūdingas 
abstrakčias skulptūras. Minkštą 
gintarą dail. N. Lingertaitis įrė
mina į auksą ir sidabrą. Gintaro 
grožį išryškina tų rėmų lenktos 
bei skaidytos linijos, pasižymin
čios kontrastais ir formos įvairu
mu. Kai kuriuose dail. N. Linger
taičio darbuose iš abstraktinių sū
kurių, atrodo, veržiasi Lietuvos 
kunigaikščių veidai, stilizuoto 
Kristaus figūra. Bostonietis dail. 
N. Ligertaitis yra baigęs Vesper 
George meno mokyklą Bostone, 
savo darbų parodas surengęs Či
kagoje, Los Angeles mieste, Mont- 
realyje, Niujorke, Worcesteryje, 
Hartforde ir Toronte.

Sol. Izabelė Blauzdžiūnaitė- 
Motekaitienė, ilgus metus turė
jusi dainavimo studiją Čikagoje, 
mirė 1985 m. rugsėjo 28 d. Velio
nę specialiu koncertu “Mirtis dai
noje” š. m. sausio 5 d. Jaunimo 
centro kavinėje pagerbė trylika 
tos studijos lankytojų. Jiems akom
panavęs pianistas Manigirdas Mo- 
tekaitis, velionies sūnus, primi
nė, kad ji pati planavo surengti 
koncertą mirties tema, o dabar tą 
jos mintį įgyvendino mokiniai. 
Programai buvo pasirinkti tarp
tautinių klasikų kūriniai, liečian
tys mirties temą. Koncertą G. B. 
Pergolesio “Stabat Mater” pra
dėjo merginų oktetas. Lietuviams 
kompzitoriams koncerte atstovavo 
G. Gudauskienės “Mirties sūku
rys”. Koncertą dalimi J. S. Bacho 
kantatos “Niekas negali nugalėt 
mirties” užbaigė merginų oktetas. 
Trylikos programą atlikusių moki
nių sąraše buvo 8 lietuviai — Dana 
Bajalytė, Audrė Budrytė, Aldona 
Pankienė, Arūnas Polikaitis, Da
lia Polikaitytė, Ona Požarniu- 
kaitė, Tadas Rūta ir Alida Vitaitė.

Lietuvių vargonininkų-muzikų 
sąjungos seime Čikagoje šios or
ganizacijos pavadinimas pakeis
tas į Amerikos lietuvių muzikos 
sąjungą. "Muzikos žinių" 1985 m. 
gruodžio mėnesio biuletenyje ra
šoma apie Bostone 1983 m. sausio 
6 d. mirusį kompozitorių Julių 
Gaidelį. Primenama, kad velio
nis yra palikęs naujos savo ope
ros “Mindaugas” klavyrą. Pats J. 
Gaidelis prieš mirtį tesuskubo 
instrumentuoti “Mindaugo” uver
tiūrą ir baletą. Visos operos inst- 
rumentavimas pareikalautų papil
domų išlaidų, kurios būtų nepa
keliamos su pastatymų nuosto
liais kovojančiai Čikagos lietu
vių operai. Reiškiama viltis, kad 
J. Gaidelio opera "Mindaugas" 
galutinei redakcijai paruošti su
silauks mecenatų paramos. Tada 
ją galėtų pastatyti Čikagos lietu
vių opera. "Muzikos žinių" red. 
Juozo Kreivėno adresas: 1602 So. 
48 Ct., Cicero, IL 60650, USA. 
Tel. 863-1987.

Rašytojo Antano Škėmos ar
chyvą lig šiol globojo Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fondas 
Čikagoje. 1985 m. lapkričio 9 d. 
archyvas buvo perduotas Litua
nistikos tyrimo ir studijų centrui. 
Archyve yra nemažai rankraščių, 
susietų su A. Škėmos veikalais 
ir susirašinėjimu. Velionis susi
rašinėjo su Henriku Radausku, 
Stasiu Pilka, Alfonsu Nyka-Niliū- 
nu. Henriku Kačinsku. Algimantu 
Mackum. Kaziu Bradūnu. Henri
ku Nagiu. Kazimieru Barėnu. Ju
liumi Kaupu, Broniu Raila ir 
kitais. Be įdomios ir vertingos 
korespondencijos, archyve yra 
rankraščiai tokių veikalų, kaip 
dramos — "Pabudimas". “Vieni ir 
kiti", “Julijana", "Živilė", "Žva
kidė". "Kalėdų vaizdelis", roma
nas "Baltoji drobulė", apysaka 
"Izaokas". A. Škėma taipgi buvo 
surinkęs nemažai recenzijų, po
leminių straipsnių, programų, ir 
skelbimų, liečiančių šeštojo de
šimtmečio teatrinę lietuvių išei
vijos veiklą.

Juditos Vaičiūnaitės poezijos 
vakarą surengė Vilniaus meno 
darbuotojų rūmai. Poetės kūrybą 
aptarė literatūros kritikas V. Sven- 
tickas, jos eilėraščius skaitė Kau
no dramos teatro aktorė D. Kazra- 
gytė. Naujausiais savo posmais 
įsijungė ir pati J. Vaičiūnaitė.

Filipinuose lankėsi Vilniaus 
operos solistai — tenoras Virgi
lijus Noreika ir lyrinis sopranas 
Irena Milkevičiūtė su pianiste Egle 
Perkumaite, kai ten vyko propa
gandai skirtos Sovietų Sąjungos 
dienos. Sėkmingi vilniečių kon
certai buvo surengti sostinėje 
Maniloje ir kituose dviejuose 
Filipinų miestuose.

Vilniaus dramos teatre J. Gru
šo dviejų dalių tragikomediją 
"Pijus nebuvo protingas" paruošė 
rež. I Bučienė. Scenovaizdžius 
sukūrė dail. V. Idzelytė. muziką
— kompoz. F. Latėnas, šokius —
D. Marcišauskienė. Premjerinia
me spektaklyje Pijaus vaidmenį 
atliko V. Rumšas, talkinamas ak
torių— V. Mainelytės, E. Gabrė
naitės, A. Chadaravičiaus, M. 
Smagurausko, G. Vaisietaitės,
E. Tulevičiūtės, A. Večerskio 
ir S. Sipario.

Specialiu koncertu didžiojoje 
Vilniaus filharmonijos salėje veik
los dvidešimtmetį paminėjo stygi
nis Vilniaus kvartetas, kuriame 
groja A. Vainiūnaitė, P. Kunca, 
D. Katkus ir A. Vasiliauskas. 
Kvartetas yra tarptautinio kon
kurso laureatas, laimėjęs ir vie
tines Lietuvos premijas. Savo re
pertuare jis turi nemažai koncer
tų ciklų. Vienas jų yra W. A. Mo- 
zarto kamerinės muzikos ciklas, 
kitas — visi 83 J. Haydno kvarte
tai, su dideliu pasisekimu atlikti 
Lietuvoje. Vilniaus kvartetas daž
nai garsina naujausius lietuvių 
kompozitorių kūrinius, tapdamas 
pirmuoju jų atlikėju. Sukaktuvi
niame koncerte buvo atliekami R. 
Schumanno, K. Pendereckię ir S. 
Prokofjevo kvartetai.

Praėjusių metų vasarą Žagarės 
sodininkystės Stungių gyvenvie
tėje, kasant pamatus trim nau
jiem pastatam, buvo užtiktas di
džiulis kapinynas. Archeologai 
ištyrė 60 kv. metrų teritoriją. Spė
jama, kad bendras kapinyno plo
tas yra apie 1,5 ha. Stungių kapi
nyne archeologai jau rado apie 
aštuoniasdešimt įvairių VIII-1X š. 
dirbinių. Vyrų kapuose rasta įtve
riamųjų jiečių, kalavijus prime
nančių plačiagalių kovos peilių, 
lankinių segių, žiedo ir lazdelės 
formos smeigtukų drabužiams. 
Moterys turėjo antkaklius smailė
jančiais galais, rankas puošė žal
varinėmis apyrankėmis. Šalia ras
ta kaplių, pjautuvėlių. Smeigtu
kai moterų drabužiams buvo pa
puošti sidabrinėmis plokštelėmis. 
Pirmieji matavimai liudija, kad 
tada gyveno nemaži žmonės: vyrai
— I m 86 cm ūgio, moterys — 1 m 
55 cm.

Metų pabaigoje kasmet paskel
biami B. Dauguviečio, S. Šim
kaus, J. Švedo premijų laimėto
jai. Sąrašą papildo premijomis 
įvertinti choreografai ir liaudies 
meistrai. 1985 m. B. Dauguviečio 
premijas laimėjo: I — K. Saja už 
vienaveiksmes pjeses “Piramidė”, 
"Detektyvas prie žvakių”, “Nuo
dėmių išpažinimas”, II — velio
nis R. Markūnas už pjesių rinkti-' 
nę "Jungos ir piratai”, III — G. 
Mareckaitė už pasakos pjesę “Ber
niukas su balandžiu". Pirmoji 1985 
m. S. Šimkaus premija paskirta 
kompoz. V. Telksniui ;r poetui 
S. Žlibinui už dainą “Pergalė”, 
antroji — kompoz. A. Lapinskui 
ir poetei N. Blaževičiūtei už dai
ną moterų chorui "Oi audžiu au
džiu”, trečioji — kompoz. V. Juo- 
zapaičiui už liaudies žodžiais su
kurtą dainą “An tėvulio dvaro". 
Pirmąja 1985 m. J. Švedo premija 
įvertinta L. Povilaičio pjesė "Ri- 
do" liaudies instrumentų orkest
rui, antrąja — A. Lapinsko pjesė 
“Vyšnių sodely" tokiam pat or
kestrui, trečiąja — J. Baltramie
jūnaitės "Polka" kaimiškai kape
lai. Choreografijos premijos bu
vo paskirtos už 1985 m. dainų 
šventės renginių kompozicinius 
sprendimus: pirmosios premijos
— J. Gudavičiui, K. Motuzui ir
V. Buterlevičiui, antrosios — M. 
Vaitulevičiūtei ir R. Tamučiui. 
trečiosios — D. Radvilavičienei. 
L. Vaičiulėnienei, E. Morkūnie
nei ir S. Idzelcvičienei. Pirmoji 
1985 m. liaudies meistrų premija 
teko J. Adomaičiui už akmens 
skulptūras, antroji — N. Jurėnie- 
nei už karpinius, trečioji — I. Pa- 
kutinskienei ir F. Pakutinskui už 
gintaro dirbinius. V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400

Kanados įvykiai

M6H 1A8 • 532-3414
AKTYVAI virš 29 milijonų dolerių

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius............ 8’/«%
180-185 d. termin. ind...................81/?%
term, indėlius 1 metų.................. 9 %
term, indėlius 2 metų.................. 9’/?%
term, indėlius 3 metų .................. 9’/z%
pensijų s-tą............. ................ — 9 %
spec. taup. s-tą............................ 7’/z%
taupomąją s-tą...... ..................... 7 %
kasd. taupymo s-tą ..................... 6 %
depozitų-čekių s-tą ..................... 6 %
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo ........... ■■............11 %
mortgičius nuo...........  10 % -11’/a%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v-P-P-

KASOS VALANDOS:

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

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

STEPHAN’S FURS 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 į NAMUS
-------------------------o-------------------------

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

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

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

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Šiaučlulienei

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Šią senatvės pensiją be jokių 

įmoky gauna visi kanadiečiai, 
įskaitant net ir milijonierius. 
Ir liberalai, ir socialistai pra
dėjo šaukti, kad bus skriau
džiami neturtingi pensinin
kai. Iš tikrųjų tas pensijos di
dinimo sumažinimas nebūtų 
palietęs tų, kurie dėl netur
tingumo gauna pensijos prie
dą. Pensija būtų pradėjusi ma
žėti tik turtingesniems kana
diečiams. kuriem ji iš tikrųjų 
nėra reikalinga. Sutaupytais 
doleriais kaip tik buvo nori
ma sumažinti $37 bilijonus sie
kiantį metinį deficitą. Dėl to
kio opozicinių partijų šauks
mo finansų ministeris M. Wil- 
sonas buvo priverstas atsisaky
ti šio sumanymo.

Didelė traukinių nelaimė 
įvyko Kanados vakaruose 
prie Hinton miestelio netoli 
Jasper vietovės vasario 8 d. 
rytą — susidūrė du traukiniai, 
kurių vienas buvo prekinis, 
kitas — keleivinis. Žuvo 29. 
išsigelbėjo 93 asmenys. Tai 
įvyko, kai abu traukiniai už
ėjo ant tų pačių bėgių. Kol 
kas nelaimės priežastis neži
noma. Galėjo būti mechaninis 
signalų sutrikimas arba maši
nistų klaida. Prekinis trauki
nys, kuris turėjo palaukti ant 
šoninių bėgių, kol pravažiuos 
keleivinis, per anksti perėjo į 
bėgius, kuriais naudojasi abie
jų krypčių traukiniai. Tai di
džiausia traukinių nelaimė Ka
nadoje per keturis dešimtme
čius. Medžiaginių nuostolių 
padaryta 3-5 milijonų vertės.

Kanados valdžios tarnauto
jus suerzino konservatorių 
vyriausybės nutarimas jų skai
čių sekančių penkerių metų 
laikotarpyje sumažinti 15.000. 
Pasklido gandai, kad 5.000 at
leidimas bus pradėtas balan
džio mėnesį. Valdžios tarnau
tojų unijos net keliuose Ka
nados miestuose pradėjo pro
testo streikus pietų pertrau
kos metu. Toronte daug dėme
sio teko atleidimo raštą gavu
siems keturiem valdžios įstai
gų valytojam. Tada paaiškėjo, 
kad tie valdžios unijai priklau
santys valytojai gaudavo po 
$9-10 už darbo valandą, o jų 
darbą perimantis privatus ran
govas savo valytojams moka tik 
$5 už valandą. Tai gerokas lė
šų sutaupymas, kurio siekia 
masinių deficitų smaugiama 
Kanados vyriausybė. Vėliau 
paaiškėjo, kad iš 5.000 valdžios

tarnautojų planuojama atleis
ti tik 700. o likusiems bus su
rastas kitas valdinis darbas.

Liberalų partijos prezidente 
Iona Campagnola. North Bay 
vietovėje susitikusi su parti
jos rėmėjais, prašneko apie 
galimą klasių karą Kanadoje. 
Jį gali sukelti nevienodas pa
jamų paskirstymas. 1. Campag
nola daugiausia palietė per 
didelius pajamų mokesčius 
mažiau uždirbantiems, mažes
nius — turintiems didesnį už
darbį. Tai betgi tėra dalinė 
problema. Labiausiai žmones 
erzina uždarbio nevienodu
mas. ne visiems garantuoja
mas darbo užtikrinimas. Aukš
tajai klasei unijų dėka dabar 
priklauso valdžios tarnauto
jai, dažnais atvejais gaunan
tys aukštesnį atlyginimą už ki
tus kanadiečius. Atleidimas 
iš darbo jų beveik nepaliečia. 
Pasitenkinama tais, kurie jau 
patys išeina pensijon. Kitiems 
dažniausiai tik pakeičiamas 
valdinis darbas. Taip su ge
rais atlyginimais ramiai lau
kiama pensijos, prie kurios 
pridedama ir darbovietės pen
sija, parūpinta valdžios lėšo
mis. Unijos Kanadoje paden
gia tik trečdalį dirbančiųjų, 
dažniausiai didesnėse darbo
vietėse, iš kurių iškovojama 
pensija. Daug kanadiečių dar
bovietės pensijų neturi. Jiems 
belieka verstis su senatvės 
pensija ir neturingiems duo
damu valdžios priedu. Jeigu 
kam tenka beveik prieš 20 me
tų įvesta Kanados pensija, dėl 
valdžios nustatytų įmokų ji taip 
pat yra menka, nepakankama 
pragyvenimui.

Laikraščių vedamuosiuose jau 
daug kartų buvo siūloma padi
dinti Kanados pensiją, kurią 
galima perkelti iš vienos dar
bovietės į kitą ir tęsti pradė
tas įmokas. Deja, lig šiol rim
tesnių reformų Kanados pensi
jai padidinti nebuvo padaryta. 
Siūlomas registruotas taupy
mas pensijai, laikinai atlei
džiamas nuo pajamų mokesčio. 
Daugiau uždirbantiems šis bū
das parankus, bet iš jo nau
dos neturi mažai uždirbantie
ji, kuriem gaunamų dolerių 
vos užtenka pragyventi. Tad 
ir šiuo atveju susidaro dvi skir
tingos dirbančių kanadiečių 
klasės. Kitai klasei priklau
so ir Kanados parlamentarai, 
nemokantys pajamų mokesčio 
už didoką dalį savo algos. Pen
sijos jiems parūpinamos, iš-

ėjus iš parlamento, net ir tais 
atvejais, kai gaunamas kitas 
valdinis darbas. Parlamen
taro pensijai gauti nereikia 
kitiem kanadiečiam privalo
mos 65 metų amžiaus ribos. 
Šiomis lengvatomis naudoja
si ne tik Kanados, bet ir pro
vincinių parlamentų nariai, 
sudarydami atskirą privile
gijuotų politikų klasę.

Wasaga Beach, Ont.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS paskelbimo sukakties minė
jimas Wasagos-Staynerio lietu
viams rengiamas vasario 23. sek
madienį. po 11 v.r. pamaldų Ge
rojo Ganytojo salėje. Paskaitai 
pakviesta advokatė J. Kuraitė- 
Lasiene iš Toronto. Po programos 
— bendros vaišes.

KLB Wasaga Beach
apylinkės valdyba

Skautų veikla
• Šį sekmadienį vasario 16. 

Lietuvos nepriklausomybės šven
te. "Rambyno" ir "Šatrijos" tuntai 
dalyvauja iškilmingose Mišiose 
10.15 v.r Prisikėlimo šventovėje. 
Visi renkamės salėje 9.45 v.r.. 
4 v.p.p. — Anapilio salėje (minė
jimas). Prašoma įsijungti visus 
skautus-tes.

• Vasario 22 d. yra gimtadie
nis skautijos įsteigėjo Baden 
Powellio ir žmonos Olivės (tik 
skirtirfgi metai). Abu šefai dides
nę savo gyvenimo dalį skyrė skau
tų organizacijai. Skautai-tės. sa
vo vienetų sueigų metu prisimin
kime juos.

• Baden Powellio laiškas L. 
S. Sąjungai rašytas 1934 m. liepos 
18 d.: “Priėmimo šiltumas, kurį 
Jūs Lietuvos skautai-tės, parodė
te skaučių šefei ir man. taip pat 
mūsų skautininkams, ilgai man pa
siliks kaip itin laimingas atsimi
nimas. Pasidžiaukite gražiu sto
vyklavimu ir atsiminkite, kad pa
saulinė skautų draugų šeima, prie 
kurios priklausote, tiesia drau
gišką ranką savo kitų kraštų bro
liams skautams, kur tik ir kada 
gali. Taip darydami. Jūs padėsite 
ne tik išvystyti mūsų judėjimą, 
bet ir įgyvendinti taikos dvasią 
su geros valios pagalba.

D. Barzdžių te
• Vyr. skautės, gintarės ir skau- 

tininkės kviečiamos į susimąsty
mo sueigą vasario 22. šeštadienį. 
6 v.v.. pas skautininkus dr. J. ir L. 
Yčus, 17 High Park Ave., Toronte.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
8'/4% už 90 dienų term, indei. ~ 
81/a% už 6 mėn. term, indėlius X 
9 % už 1 m. term, indėlius = 
9’/2% už 2 m. term, indėlius “ 
9'/2% už 3 m. term, indėlius S 
9’/z% už pensijų planą —
7’/a% už specialią taup. s-tą " 
7 % už taupymo s-tas -j 

6-8 % kasd. palūkanų sąskaita = 
6 % už čekių s-tas (dep.) —

PARAMA
IM A :

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

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .....................10'/z%
2 metų ................... 11 %
3 metų .....................111/2%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ........10 %
(variable rate)

AKTYVAI virš 50 milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $65,000 ir mortgičius iki 75% Įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau S2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
S10.000. 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 menesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P1A6

ALFONSAS GARBENIS, sn. (tėvas). ALFONSAS GARBENIS, jn. (sūnus), 
sueina į vienų įstaigų. Po 35 metų veiklos ir toliau ji tarnaus tautiečiams 

Toronte nekilnojamo turto reikaluose.

NEMOKAMA Skambinkite 
šiandieną!

valdžios
knygelė

"Plans, Permits 
and Payments"

ONTARIO MINISTRY of
MUNICIPAL AFFAIRS j
AND HOUSING A ...

įsigykite nemokamą R&^VISC
egzempliorių!

239-3991

ANTANAS GENYS

Kanados sporto apygarda 
praneša, kad yra rengiamas 

raketbolo ir skvašo turnyras 
kovo 1, šeštadienį, 11 v.r. - 3 v.p.p. 

Blankus-formas galima gauti "Lokyje”. Užpildyti iki vasario 24 d. 
Informacijas teikia R. Drešeris tel. 231-2661 ir E. 

Stravinskas tel. 762-1982. Pirmasis savaitraščio “Nepriklau
soma Lietuva" redaktorius VIK
TORAS DAGILIS, gyvenantis To
ronte. ir dabartinė jo redaktorė 
BIRUTĖ NAGIENĖ. gyvenanti 
Montrealyje. Nuotrauka daryta 
per šio savaitraščio 45 metų su
kakties minėjimą Toronto Lietu
vių namuose Stp. Varanka

A. W. GARDENS REAL ESTATE INC.
121 Willowdale Ave., Suite 106, Willowdale, Ont. M2N 4Y3.

Telefonai: 225-5699 arba 489-1543
Namų įkainojimo skyrius

HURONIA PROPERTIES APPRAISALS LIMITED
77 Kennedy St. West, Aurora, Ontario L4G 2L6.

Telefonas (Toronto linija) 773-6480
ALFONSAS W. GARBENIS, jn.. B. Econ. CRA, SRA, kvalifikuotas įkaino
tojas nuosavybių - mortgičių, palikimų, investacijų, (V. Day Capital 
Gains) ir patarėjas kituose nekilnojamo turto reikaluose.

RELINK 
renown realty ltd., realtor 

an Independent member broker

daiva t. dalinda, b.a.
associate broker

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

JANE-ANNETTE, šviesus. prižiūrėtas trijų
miegamųjų namas. įvažiavimas. Kiemas
išeina j upę ir pay Nadina — $104,900.

^professions I s 
inc. Realtor 

£

Slidinėtoje laimėjimai
1986 m. baltiečių slidinėjimo pirmenybės įvyko vasario 1 d. 

Devils Elbow Ski Resort, Bethany, Ont. Rengė 
ŠALFASS slidinėjimo komitetas

BLOOR WEST VILLAGE, visas naujai atremontuotas 
dviejų aukštų namas. Trys miegamieji, atviras planas, 
viengubas garažas. Kaina - $134.900.

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

DID. SLALOMAS

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD,------------------------ - -■ ------------------------
Etobicoke, Ont. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

Vyrų
1. Kness. O. Lat. 64.12
2. Taraška P. “Žaibas" 67.15
3. Juodišius M. "Žaibas" 83.57

1986 m. ŠALFASS lietuvių slidi
nėjimo pirmenybių rezultatai

Moterų
1 Kness L.
2. Krauklis V.
3. Urbaitytė D.

Lat. 6300
Lat. 74.32

"Žaibas" 101.12

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

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

ZlIlQtntD Simpson s, 176 Yonge St., 
/■IIOIulC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

Berniukų
1. Prieditis M. Lat.
2. Taraška V. “Žaibas"

Jaunių
1. Taraška M. "Žaibas"
2. Jonys T. T. "Aušra"

Veteranai
1. Čiurlionis V. "Žaibas"
2. Stosiūnas L. T. “Vytis"

74.29
92.69

63.02
69 91

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

BLOOR AUTORITE GARAGE

SLALOMAS
Vyrų

82.59
84.88
97 63

1. Mainelis A.
2. Kness O.
3. Taraška P.

“Žaibas"
Lat.

“Žaibas"

Moterų
1. Kness L. Lat. 81.94
2. Krauklis V. Lat. 92.51
3 Ardytė R. "Žaibas" 120.99

Berniukų
1. Prieditis M. Lat. 93.46
2. Taraška V. • ’Žaibas” 123.31

Jaunių
1. Jonys T. T. "Aušra" 80.61
2. Taraška M. "Žaibas” 98.60

Veteranų
1. Čiurlionis V. “Žaibas" 79.95
2. Stosiūnas L. T. "Vytis” 88.49

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

* 
*
* 
*

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

DID. SLALOMAS
Vyrų

1. Taraška P. "Žaibas" 67.15
2. Juodišius M. "Žaibas" 83.57
3. Puškorius L. "Žaibas" 85.99

Moterų
1. Urbaitytė D. "Žaibas" 101.12
2. Ardytė R. "Žaibas" 109.68

Berniukų

71.28
71.72

1. Taraška V. "Žaibas" 92.69

1. Taraška M.
Jaunių

“Žaibas" 71.28
2. Jonys T. T. "Aušra" 71.72

Veteranai
1. Čiurlionis V. "Žaibas" 63.02
2. Stosiūnas L. T. "Vytis" 69.91

SLALOMAS 
Vyrų

1. Mainelis A. "Žaibas" 82.59
2. Taraška P. "Žaibas" 97.63
3. Juodišius M. "Žaibas" 106.22

Moterų
1. Ardytė R. "Žaibas" 120.99
2. Urbaitytė D. "Žaibas" 145.49

Berniukų
1. Taraška V. “Žaibas“ 123.31

Jaunių
1. Jonys T. T. "Aušra" 80.61
2. Taraška M. "Žaibas" 98.60

Veteranų
1. Čiurlionis V. "Žaibas" 79.95
2. Stosiūnas L. T. "Vytis" 88.49

Klubiniai taškai. Klivlando 
“Žaibas" — 81. Toronto "Aušra" 
— 8. Toronto “Vyt>s — 6

Aukos “N. Lietuvai”
Savaitraščiui "Nepriklausoma 

Lietuva" 45 metų sukaktuviniame 
spaudos vakare paaukojo:

Adomaitienė Gunda $10.00. Ado
mavičius Leonas $100.00. Balsys 
Lydija $$20.00. B. Juozas $25.00. 
Brazis Aleksandras $20.00. Dagi
lis Viktoras $45.00. Daugėlavičie- 
nė Viktorija $50.00. Dauginis Val
teris $50.00. Delkai Irena ir Osval
das $500.00. Drešeris Valteris 
$100.00. Girinienė Vanda $20.00 
(gėlėmis). Jagėlavičius Vladas 
$20.00. Jakelaitis Jeronimas $20.00. 
Jankauskai Birutė ir Pranas$100.00. 
Jokūbaitis Stasys $10.00. Karkos 
Marytė ir Jonas $45.00. Lietuvių 
namai Toronte $500.00. Narbutas 
Bronius $200.00 (ir $50.00 fotogra
fui už nuotraukų padarymą), dr. 
Pacevičius Antanas $30.00. Prisi
kėlimo parapijos kredito koopera
tyvas $200.00. Pundžiai Salomė
ja ir Alfonsas $45.00. Račys Mar
tynas $20.00. Skrebutėnai Julija 
ir Vacys $45.00. Hamiltono kre
dito kooperatyvas "Talka" $300.00. 
Vaičiūnas Algirdas $20.00. V. K. 
$10.00. dr. J. Žmuidzinas genera
linis Lietuvos konsulas Kanadoje 
$20.00. Iš viso $2.585.00.

Jeigu atsirastų aukotojų, ku
rių pavardės yra praleistos, ma
lonėkite pranešti telefonu “NL" 
rėmėjų būrelio iždininkui Dona
tui Renkauskui 767-8264.

Visiems lietuviškos spaudos 
rėmėjams “NL" rėmėjų būrelio 
vardu reiškiu nuoširdiausią ačiū.

Steponas Varanka. 
spaudos vakaro įgaliotinis

A.P GOMES
Real Estates Insurance Ltd.

1567 Dundas St. W. 
Toronto, Ontario

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

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

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

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

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

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

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

f «
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Pas “Vilniaus” gyventojus
Archyvo reikalu jau daug buvo 

kalbėta, tartasi ir rašyta. Buvo 
įvairiu pasiūlymų, planų, bet kol 
kas nieko tikro. Vienų nuomonė 
buvo, kad reikalingas specialus 
didelis pastatas, kiti mano, kad 
tam reikia daug lėšų ir kad mes, 
Toronto lietuviai, būsime nepa
jėgūs kokį nors muziejų išlaikyti. 
Deja, iki šiol niekas nesiėmė dar
bo. Laikas bėga vis mūsų nenau
dai. Jeigu šiandieną nepadary
sime, rytoj jau bus per vėlu.

Kad taip neatsitiktų, Toronto 
lietuvių filatelistų draugija jau 
anksčiau ėmėsi darbo. Buvo nu
tarta, kiek įmanoma, surinkti ne
priklausomos Lietuvos pašto 
ženklus, juos saugoti iki Lietuva 
atgaus nepriklausomybę ir tuomet 
parvežti juos į Lietuvą; kitu at
veju tuos ženklus perduoti Kana
dos muziejui ar kokiam archyvui. 
Pasiaukojusių tautiečių (filate
listų dr-jos narių) dėka jau su
rinktas beveik pilnas nepriklau
somos Lietuvos pašto ženklų rin
kinys. Draugija nutarė tą rinkinį 
prižiūrėti bei globoti ir laikyti 
Kanados lietuvių archyvo dalimi. 
Taip pat lietuvių filatelistų dr-ja 
nutarė ir pavedė man surinkti ne
priklausomos Lietuvos pinigus.

Kaip matome. Kanados lietuvių 
archyvo užuomazga jau yra. Rei
kia tik, kad kas nors apsiimtų su
rinkti kitų sričių rodinius — spau
dos, muzikos ir visa kita. Kai jau 
bus sutelkti rinkiniai tai gal ir sa
vo patalpas susirasime. Pradžiai 
reikia ti pasiaukojančio darbo ir 
šiek tiek lėšų. Aš, kaip tas šauk
lys, kreipiuosi į tautiečius: jeigu 
kas nors turite nepriklausomos 
Lietuvos pinigų — monetų bei 
banknotų ar kokią auką, prašau 
siųsti šiuo adresu: A. Dilkus, 91 
Medland Cres., Toronto, Ont. M6P 
2N3, Canada.

Tikiuosi, kad bendru darbu ir 
sutarimu mes dar galime daug ko 
pasiekti. Tad į darbą, kol dar nėra 
per vėlu. A. Dilkus

GERA DOVANA

Esu labai patenkintas jūsų laik
raščio vedama linija, ypač žinio
mis iš Lietuvos ir straipsniais apie 
ją. K. Majauskas,

Čikaga

LAUKIAMAS SVEČIAS
“TŽ” — tai mūsų namuose lau

kiamas svečias. “TŽ” gauname 
tvarkingai, kas savaitę laiku. Jūs 
“TŽ" spausdinate daug aktualių 
straipsnių, dažniausiai niekur ki
tur nerandamų. “TŽ" tai man ne
pamainomas šaltinis, paruošiant 
mano vadovaujamą Lietuvių kul
tūrinę radijo programą "Aušra” 
lietuvių ir anglų kalbomis Wor- 
cesteryje, Massachusetts, JAV. 
Linkiu sėkmės ir ryžto Jūsų labai 
svarbiame informacijos skleidimo 
darbe.

Inž. Eduardas V. Meilus, jn. 
t

PRENUMERATA KITIEM
Siunčiu savo čekį už “TŽ” prenu

meratą. Už jo likutį siuritinėkite 
šaunųjį laikraštį kam nors kitam, 
kas negali užsiprenumeruoti (gal 
į Vokietiją ar P. Ameriką).

P. Žilinskas, 
Lydnhurst, Ohio 

Red. pastaba. Ačiū už dovaną. 
Ja jau naudojasi mūsų tautiečiai 
P. Amerikoje.

VĖLAI ATEINA
Malonu gauti “TŽ”, tiktai gaila, 

kad ateina labai nevienodai. Kar
tais vėlesni numeriai ateina anks
čiau negu pirmieji, o kartais rei
kia laukti ištisus mėnesius.

M. Migevičienė,
Australija

NEDRĮSTAME PRISIPAŽINTI
Pasaulyje ir mūsų visuomenėje 

yra daug asmenų, turinčių alkoho
lio problemų, bet nedrįstančių 
prisipažinti. Jie kaltina savo šei
mų narius ir kiekvieną žmogų, pa
tariantį mesti gėrimą. Jie ginasi, 
kad tokios problemos neturi.

Deimantės straipsniai yra la
biausiai skaitomi. Rašykite alko
holio klausimais ir kiti, nes tai

Toronto Lietuvių namų švietimo fondo “Labdara" (sutrumpintai 
Fondas”) stipendijų komisija skiria stipendijas-premijas jaunimui

TIKSLAS
Remti stipendijomis studijuojantį, jaunimą, 
skatinti premijomis lietuvių kalbos ir kultūros 
pažinimą, ugdyti jaunosios kartos dalyvavimą 
visuomeninėje-kultūrinėje veikloje ir remti 
visa tai, kas tarnauja lietuvių išeivijos siekiams. 
KVALIFIKACIJOS
Komisija, skirstydama stipendijas-premijas, 
atsižvelgs į šias sąlygas: a. turi būti lietuviai 
arba lietuvių kilmės, b. studijuojantieji aukš
tesniosiose mokslo institucijose, c. Vasario 
16 gimnazijos Vokietijoje mokiniai, d. litua
nistinių kursų ar institucijų studentai, e. li
tuanistinių mokyklų mokytojai bei studentai, 
studijuojantys lietuvių kalbą ir jos dėstymo 
metodiką, f. TLN nariai arba jų šeimos nariai

(turi pirmenybės privilegijas). Neatsiradus 
tinkamų kandidatų, likusieji pinigai bus per
kelti į sekančių metų sąskaitą. Prašymą 
rašant, svarbu duoti kuo daugiau žinių apie 
save, studijas ir pažymius, lietuvišką veiklą 
bei dalyvavimą lietuviškose organizacijose. 
Dėl smulkesnių informacijų skambinti T. 
Stanuliui 231-4937 Toronte. Prašymus siųsti: 
Švietimo fondas, 1573 Bloor St. West, 
Toronto M6P 1A6, Canada arba palikti LN 
raštinėje ne vėliau kaip kovo 6 d.
Stipendijos bus įteiktos metiniame Toronto 
Lietuvių namų susirinkime kovo 23 d. Jei yra 
neįmanoma jame dalyvauti, prašoma raštiškai 
įgalioti kitą asmenį.

TLNšvietimo fondo “Labdara” komisija

Nuoširdžiai dėkoju už siuntimą 
per visus metus "TŽ". Labai geras, 
naudingas, vertingas ir įdomus 
Jūsų laikraštis. Jame galima visko 
pasiskaityti. Mes jį su malonumu 
skaitom. Tai geriausia dovana ne
skaitantiems.

pats geriausias būdas pažadinti 
sąžinę ir paskatinti prisipažinti, 
jog esi bejėgis-gė prieš alkoholio 
nuodus. “Alcoholics Anonymus” 
yra puiki organizacija, labai nau
dinga. Su Aukščiausiojo palaimi
nimu ne vienas iš mūsų tuo būdu

Stasė Miglinienė, 
Cleveland. Ohio

atranda kelią į blaivybę.
Skaitytoja iš Kanados vakarų

Moss, Lawson & Co. Limited
Turite CSB’s? Norite RRSP?

Mes parodysime, kaip panaudoti CSB’s dėl RRSP! Turime irgi 
"Industrial Growth" ir kitus [vairius fondus.

Telefonas 535-1258
PARKSIDE
335 Roncesvolles Avė., 
Toronto, Ontario

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

Turime įvairių rūkytų žuvų. Didelis pasirinkimas.
Gera kaina. Kviečiami atsilankyti.

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

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

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

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

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

TORONTO
Pagerbdamas a.a. Antaną 

’ Pauliuką, paaukojo “Tėviškės 
žiburiams” $15 R. Bulovas.

Prisimindami prieš metus 
mirusį vyrą, tėvą ir senelį Al
fonsą Rudoką, skiriame $50 
“Tėviškės žiburiams”, kuriuos 
velionis labai mėgo ir nekant
riai laukdavo —

žmona Bronė, 
dukterys Audronė, Dana, 
vaikaičiai Rita, Jonukas

Gautas ELTOS biuletenis 
vokiečių kalba “Elta-Presse- 
dienst” 1986 m. 1 nr. Jį reda
guoja buvęs hamiltonietis K. 
Baronas, gyvenantis su savo 
šeima V. Vokietijoje. Šis nu
meris skirtas Lietuvos nepri
klausomybės šventei. Jame 
gausu informacijos Lietuvos 
klausimais. Biuletenis skir
tas vokiečių spaudai, politi
kams ir visuomenei.

Mėnraštis “Speak-up”, kurio 
vyriausiu redaktoriumi ir lei
dėju yra Giliaras Urbonas, 
1986 m. 1 nr. rašo apie pogrin
džio jaunimo organizaciją oku
puotoje Lietuvoje, apie Toron
to baltiečių surengtą demons
traciją, reikalaujančią lais
vės Sov. Sąjungos kalina
miems kovotojams už žmogaus 
teises, ir apie kitus pavergtų 
tautų rūpesčius.

“Latvija — Amerika” savait
raštis 1985. I. 11 laidoje iš
spausdino platoką informaci
ją apie Lietuvos katalikų per
sekiojimą, remdamasis “Kro
nikos” 67 nr. duomenimis. 
Straipsnio autorius — A. Bla- 
ževičs.

L. Grosmanas, Ontario kon
servatorių partijos vadas, š. 
m. sausio 27 d. sukvietė dau- 
giakultūrės spaudos, radijo ir 
televizijos atstovus, pavaiši
no parlamento rūmuose ir vi
sus pakvietė palaikyti ryšius 
su jo vadovaujama partija, kad 
sekančiuose rinkimuose lai
mėtų. “Mano partija — visų 
partija”, — pareiškė jis susi
rinkusiems.

Girdėti nusiskundimų, kad 
lietuviškoji spauda per brangi 
ir dėl to kai kurie pensinin
kai negali jos prenumeruoti. 
Palyginus betgi su kitom pana
šiom tautybėm, matyti, kad lie
tuvių laikraščiai yra daug pi
gesni. Pvz. latvių savaitraščio 
“Latvija — Amerika” metinė 
prenumerata $46, estų savait
raščio “Meie Elu” (Mūsų gyve
nimas) — $43 (JAV-se $46). Re
guliari “TŽ” prenumerata — 
tik $20, rėmėjo — $25, o naujo 
skaitytojo pirmaisiais metais 
— $15.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame draugams ir pažįsta
miems, dalyvavusiems

a. a. ANTANO MASIO

mirties metinių Mišiose bei padėjusiems vainiką 
ant velionies kapo.

Inž. Petras Masys ir žmona
Hamiltone

Jonas Mažeika Toronte

Toronto estų laikraščio “Va- 
ba Eestlane” (Laisvasis estas) 
metinė prenumerata — $57, ki
tuose kraštuose — $77. Išeina 
dukart per savaitę 12 psl. (ma
žo formato, 6 psl. “TŽ”).

Ontario kultūros bei pilie
tiškumo ministerė Lily Munro 
pareiškė specialiam parla
mento komitetui, kad kultūri
nėje srityje yra daug pasiek
ta vyriausybės paramos dėka, 
neišskiriant nė daugiakultū- 
rės srities. Paminėjo, kad On
tario prancūzams steigiamas 
naujas “TV Ontario” tinklas, 
kuris pradės ^ikti 1986 m. ru
denį. Tam reikalui federacinė 
ir provincinė vyriausybė pa
skyrė po 15 milijonų dolerių.

“The Globe a. Mail” 1986. I. 30 
išspausdino Bohdano W. Klid 
laišką, kuriame jis kritikuoja 
tame dienraštyje paskelbtą 
straipsnį “Gorbachev Leaves 
Churchgoers in Peace”, nes jis 
palieka klaidinantį įspūdį 
skaitytojui. Gerai žinantieji 
padėtį Sov. Sąjungoje konsta
tuoja faktą, kad su Gorbačiovo 
atėjimu į valdžią niekas nepa
sikeitė, daugybė žmonių tebe
laikomi lageriuose už savo re
liginių teisių gynimą. “Dauge
lis katalikų teisių gynėjų, 
ypač lietuvių, yra labiausiai 
persekiojamų eilėse”. Iš pavar
dės matyti, kad tai nelietuvio 
laiškas. Panašių laiškų turėtų 
daugiau rašyti patys lietuviai 
bei reaguoti į didžuojoje spau
doje pasirodančias iškreiptas 
žinias bei nuomones.

Daugiakultūrių reikalų min. 
Otto Jelinek 1986. L 12 įteikė 
Kanados žydų kongresui 
$60,000 čekį kultūriniam ma
žų bendruomenių ugdymui. 
Tai dalis pažadėtos $240,000 
paramos trejų metų laikotar
piui. Lėšos paskirtos iš Kana
dos projekto mažom bendruo
menėm paremti. Tuo tarpu dar 
nėra žinoma, ar tokia parama 
yra paskirta ir kitų tautybių 
mažom bendruomenėm.

“The Economist” 1986. I. 11 
savo tarptautinių įvykių ap
žvalgoje paskelbė platoką in
formaciją apie arkiv. Paulių 
Marcinkų. Remdamasis italų 
laikraščiu “L’Espresso”, “The 
Economist” pranešė, kad Vati
kanas numato skirti pronunci- 
jumi Britanijai arkiv. P. Mar
cinkų vietoje pasitraukusio iš 
tų pareigų arkiv. Bruno Heim 
ir grįžusio Šveicarijon. Esą 
Britanijos hierarchai pareiš
kė savo nepasitenkinimą tokiu 
planu, ir arkiv. P. Marcinkaus 
kandidatūra atkritusi. Vatika
no pareigūnai betgi pareiškė, 
kad arkiv. P. Marcinkaus sky
rimas pronuncijumi Britanijai 
niekad nebuvo planuotas. — 
Iš “TŽ” redakcijoje gautos 
“The Economist” iškarpos ir 
kitų laikraščių matyti nuola
tiniai sąmoningi tarptautinės 
spaudos puolimai, nukreipti į 
arkiv. P. Marcinkų. Jo bylą, 
kilusią ryšium su bankiniais 
reikalais, nagrinėjo speciali 
kardinolų komisija ir nerado 
jokios kaltės. Jis tebeturi pil
ną Šv. Tėvo ir aukštųjų Vati
kano pareigūnų pasitikėjimą.

Po vasaros atostogų, gegužinės 
ir išvykos, šaltam orui atėjus 
Toronte pensininkų veikla pagy
vėjo. Spalio pradžioje suruoštas 
vartotų daiktų ir drabužių išpar
davimas. Lapkričio 1 d. sureng
tas mirusių narių pagerbimas su 
šv. Mišiom Prisikėlimo šventovė
je, paskaita ir pietumis "Vil
niaus" rūmuose.

Prieš Kalėdas keletas energin
gų gyventojų papuošė salę, eglu
tę ir nuo Bloor gatvės apie 150 
pėdų ilgio balkoną, apšvietė 
"Vilnius Manor" užrašą.

Gruodžio 7 d. Maironio mokyk
los mokiniai, vadovaujami moky
tojos bei vedėjos G. Paulionie- 
nės ir muzikės D. Viskontienės 
su padėjėjom, atliko kalėdinių 
giesmių ir dainų programą, įjung
dami ir senelius. Klubo pirminin
kas H. Adomonis pasveikino moky
tojus ir vaikus (apie 60), padė
kojo už sutikimą aplankyti sene
lius. Po programos visi vaišinosi 
šiltomis dešrelėmis, pyragais, 
šiltais ir šaltais gėrimais.

Gruodžio 18 d. vakare pensinin
kus aplankė jūrų skautai. Visi 
bendrai įsijungė į šventiškas 
giesmes, ne vienas prisiminė pra
ėjusias skautiškas dienas.

Naujų metų sutikimas pradėtas 
7 v.v. pamaldomis. Šv. Mišias at
našavo kun. Eugenijus Jurgutis, 
OFM. Vėliau toje pačioje gražiai 
išpuoštoje salėje susirinko apie 
70 entuziastų, pasiruošusių su
laukti naujų metų. Sulaukus 12 v., 
sugiedotas Tautos himnas. Pirm. 
H. Adomonis visus pasveikino, pa
linkėjo sveikatos, kad vėl visi 
po metų susirinktų 1987 metų su
tikimui. Pažymėtina, kad šį Nau
jų metų sutikimą rengė “Vilniaus" 
rūmų gyventojai (ne klubo valdy
ba).

“Vilniaus" rūmuose nuo rudens 
reguliariai kas sekmadienį 7-10 
v.v. rodomi filmai iš Toronto 
lietuvių gyvenimo — koncertai, 
minėjimai, vaidinimai, Lietuvių 
tautodailės instituto ir kita 
veikla. Filmus paruošia ir per
duoda į 116 butų nenuilstamas 
"Vilnius” rūmų statytojas klubo 
pirm. H. Adomonis. Prie filmavi
mo daug prisideda J. Gustainis. 
Specialūs įrengimai dar nėra už

baigti, reikia patobulinti, kad 
būtų galima pranešinėti ir supa
žindinti su filmo eiga.

Pensininkų namuose lietuviš
kos programos per televiziją ir 
radiją yra su malonumu laukia
mos. Daugeliui tai tik vieninte
lis ryšys su išoriniu pasauliu. 
Laikraščių ir knygų pilnos lenty
nos, tik gaila, kad akys jau savo 
atitarnavo.

Gaila, ne visur įsileidžiama fil
muoti. Žmonės aukoja savo laiką 
ir išlaidas, kad paįvairintų mū
sų senatvės gyvenimą, bet kai kur 
susilaukia grubaus atstūmimo.

Labai gyvai veikia moterų būre
lis. vadovaujamas sumanių vado
vių — S. Dervinienės ir Pranutės 
Juodienės. Kiekvieną pirmadienį, 
11 v.r.. moterys renkasi rankdar
biams į patogias bei jaukias pen
sininkų patalpas. Jos dirba, mez
ga. siuva be reklamų, nelaukda
mos aprašymų spaudoje. Šv. Kalė
dų proga būrelis surengė visom 
dalyvėm kuklias šeimyniškas su 
lietuviškais papročiais Kūčias. 
Kai kada dėl įvairumo pasikvie
čia paskaitininkę. Teko aplanky
ti būrelį darbo metu. Nustebau 
jų gyvenimo išvargintų pirštų mik
lumu.

Klubo nariai patalpomis naudo
jasi antradieniais, ketvirtadie
niais. šeštadieniais nuo 12-9 v.v., 
sekmadieniais nuo 1-9 v.v. Patal
pas prižiūri pasiaukoję klubo na
riai. A. Basalykas, sąžiningai iš
dirbęs dvejus metus, pareigas per
leido klubo valdybos nariui Bro
niui ir Marytei Žėkams.

“Vilnius Manor" rūmai apgyven
dinti beveik vien lietuviais. Lie
tuviai. mokantys rinkos kainą, 
yra priimami iš viso pasaulio.

Ateities planai: numatoma pa
minėti Vasario 16-tąją; progra
mą atliks Maironio mokyklos mo
kiniai: kovo 1 d., 5 v.p.p., ruo
šiama vakarienė su paskaitom 
apie mitybą (Zita Bersėnaitė ir 
dr. R. Zabieliauskas). Kvietimus 
bus galima įsigyti iki vasario 24 
d. pas J. Gustainį 769-1599, ir B. 
Žėką 766-8647.

Iš pasikalbėjimo su klubo pirmi
ninku —

Narė

ADVOKATAS A. PUTERIS

nuo 1985 metų spalio 1 dienos 
perkėlė savo raštinę l

34-25 Dundos St. V/., Suite 200,
(prie Jone St.), Toronto, Ont. M6S 2S4

Telefonas (4-1 6) 763-3362

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS

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

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

Birutė Grigaitytė-Spudienė, 
namų pirkimo ir pardavimo agentė

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

Įstaigos telefonas: 535-2500

Namų telefonas:445-9469

CHOICE
ALI THE

MASKELL INSURANCE vvorlo-
IN THE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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

S EKSKURSIJOS
į VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

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.

1. Balandžio 3-16 3. Birželio 18-27 6. Rugpjūčio 20-29
2. Gegužės 28-birž. 11 4. Liepos 2-11 7. Rugsėjo 3-17

5. Liepos 16-30 8. Spalio 8-17

IMISA\
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.

Juozas (Joseph)

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius" l-me aukšte.

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

ra^kiKK 
west realty inc., realtor 

an independent member broker

INSURANCE & 
REAL ESTATE BROKERSDRESHER

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West Islington, Ontario M9B 1K8
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS, A. MIKŠIENĖ ir 

RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 10 v.r. - 2 v.p.p. 

Narys “Better Business” biuro

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

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

DRA ŪDA — 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

— Lietuvos kankiniu parapi
joje Įsisteigė Eucharistijos bi
čiuliu būrelis, derindamasis prie 
šio maldos sąjūdžio Lietuvoje.

— Pirmą kartą Lietuvos vėliava 
bus iškelta prie Mississaugos 
miesto rotušės vasario 16, sek
madienį, 12.30 v.p.p., dalyvaujant 
burmistrei H. McCallion. Visi 
kviečiami gausiai dalyvauti.

— Anapilio knygynas vasario 16, 
sekmadienį, veiks visą dieną. Vi
sos prekės tą dieną bus .10% pi
gesnės.

— Metinis Anapilio moterų bū
relio susirinkimas — vasario 23, 
sekmadienį, po 11 v.r. Mišių, bu
vusiose bankelio patalpose.

— Tikinčiosios Lietuvos diena 
Anapilyje — vasario 23. sekma
dienį (viena savaite anksčiau nei 
kitur), Wasagoje — kovo 2, sekma
dienį.

— Parapijos rekolekcijas kovo 
20-23 dienomis ves kun. J. Duoba. 
MIC, iš Čikagos. Ta proga kat. mo
terų draugija ir par. tarybos so
cialinė sekcija rengia religinės 
šalpos popietę sekmadienį, 12.30 
v.PP.

— Paaukojo religinei Lietuvos 
šalpai $200 P. Ščepavičius; para
pijai $400 — E. Valeška, P. Šče
pavičius; $100 — P. Češys, R. 
Klemkienė.

— Mišios vasario 16, sekmadie
nį, 10 v.r. — už a.a. Birutę Beke- 
rienę, 11 v.r. — už a.a. Juozą La
pinską, Joną Jokubyną, Juozę 
Stankevičienę.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Pelenų diena — šį trečiadie

nį. Mišios — 7.15, 8. 8.20 v.r. ir 
7.30 v. v.

— Gavėnios penktadieniais 7 v.v. 
šventovėje bus einami Kryžiaus

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS šventė Toronte- 
Mississaugoje — vasario 16, 
sekmadienį. Ją švęs visos lie
tuvių parapijos, organizaci
jos, Maironio mokykla ir visa 
lietuvių visuomenė. Pagrindi
nė iškilmė bus 4 v.p.p. Anapi
lio salėje. Kalbas pasakys On
tario premjeras David Peter
son ir VLIKo vicepirmininkas 
inž. Liūtas Grinius. Bus atitin
kama ir meninė programa. Au
kos bus renkamos Tautos fon
dui ir Kanados Lietuvių Bend
ruomenei. Priėmimas lietuvių 
bičiuliams kitataučiams ren
giamas vasario 14, penktadie
nį, Prisikėlimo salėje. Lietu
vos vėliava bus iškelta Toron
te prie miesto rotušės vasario 
15, šeštadienį, 12 v., Mississau- 
goje prie miesto rotušės — va
sario 16, sekmadienį, 12.30 
v.p.p. Iškilmių rengėjai — KLB 
krašto valdyba ir Toronto apy
linkės valdyba kviečia tautie
čius gausiai dalyvauti visuose 
renginiuose, ypač Lietuvos vė
liavos iškėlime.

Į Vasario 16 iškilmę Anapi
lyje vasario 16, sekmadienį, 
specialūs autobusai veš kelei
vius iš Toronto nuo Lietuvių 
namų ir “Vilniaus” rūmų 3 
v.p.p. ir grįš atgal — 7 v.v.

Lietuvių profesionalų ir vers
lininkų sąjungos narių susi
rinkimas — š. m. vasario 23, 
sekmadienį, 2 v.p.p., Toronto 
Lietuvių namuose, III aukšte, 
buvusiame pensininkų kam
baryje (1573 Bloor St. W.). Kvie
čiame dalyvauti ir nenarius.

Lietuvos nepriklausomybės
ŠVENTĖ Mississaugoje
VASARIO 15, ŠEŠTADIENĮ, 12 vai. Lietuvos vėliavos pakėlimas 

prie Toronto rotušės 
VASARIO 16, SEKMADIENĮ: pamaldos -

Lietuvos kankinių šventovėje -11 valandą ryto 
Prisikėlimo šventovėje - 11.30 valandą ryto 
Išganytojo šventovėje - 9.45 valandą ryto

Lietuvos vėliavos pakėlimas prie Mississaugos rotušės 12.30 valanda

Akademinėje dalyje kalbės Liūtas Grinius, VLIKo vicepirmininkas,ir Kanados valdžios atstovai.
Meninę programą atliks: Maironio mokyklos choras, Toronto “Gintaro” tautinių šokių 

ansamblis ir Toronto vyrų choras “Aras”.
Autobusai nuo Lietuvių namų ir “Vilnius Manor” išeis 3 v.p.p.

PRIE ĮĖJIMO AUKAS RINKS KLB KRAŠTO VALDYBA IR TAUTOS FONDAS
Visus tautiečius kviečiame dalyvauti 68-je Lietuvos nepriklausomybės šventėje ir savo auka prisidėti 
prie pavergtos Lietuvos nepriklausomybės atstatymo bei lietuvybės išlaikymo išeivijoje.

Kanados Lietuvių Bendruomenės Toronto apylinkės valdyba

M MONTREAL
Pirmajai Komunijai vaikučiai 

registruojami pas seselę Palmirą 
arba telefonu 766-9397.

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserų vyresnioji seselė M. Paulė 
iš Putnamo sausio pabaigoje lan
kėsi Montrealyje ir čia praleido 
keletą dienų.

Dr. V. Pavilanis sausio 28 d., 1 
v.p.p., per CJAD anglišką radijo 
stotį kalbėjo apie gripo ligą ir at
sakinėjo į klausytojų paklausimus.

John ir Audronės-Aneliūnaitės- 
Prenovost sūnus pakrikštytas De- 
von-Vyto vardais. Krikšto tėvais 
buvo Dana Aneliūnaitė ir Paul 
Prenovost.

Metinis “Rūtos” klubo susirin
kimas įvyko sausio 29 d. Tylos 
minute buvo pagerbti 1985 m. mi
rę aštuoni klubo nariai. Praneši
mus padarė klubo pirmininkas, iž
dininkas ir revizijos komisija. 
Pasirodė, kad per 1985 m. pada
ryta beveik $5000 gryno pelno, ku
ris susidarė iš surengto bazaro. 
Valdyba pasiliko ta pati: pirm. 
Br. Staškevičius, I vicepirm. P. 
Juškevičienė, II vicepirm. seselė 
Palmira, sekr. Alb. Baršauskas, 
ižd. J. Jurėnas ir vald. narė E. 
Urbonaitė. Į revizijos komisiją 
prie Pr. Dikaičio pririnkti J. Kęs- 
gailienė ir K. Toliušis. Susirin
kimui nutarus, nuo 1987 m. metinis 
nario mokestis pakeliamas iki $5 
(iki šiol buvo $3). Pasidžiaugta, 
kad Šv. Kazimiero parapijos sen
jorai irgi susiorganizavo į pana
šų klubą, pavadintą “Auksiniu ra

teliu”. Po susirinkimo visi daly, 
viai buvo pavaišinti dešrelėmis, 
pyragais ir kava. B. S.

Lietuvos krikščionybės 600 metų 
sukaktis Montrealyje bus minima 
1987 m. balandžio 26 arba gegu
žės 3 d. bendromis abiejų parapi- 
jų jėgomis. Sudarytas sukakties 
komitetas: pirm. kun. St. Šileika. į 
nariai — kun. J. Aranauskas, se
suo Palmira, sol. A. Keblys, A. 
Blauzdžiūnas, E. Krasowski, I. 
Valkauskienė (dar prisidės atsto
vai iš Šv. Kazimiero parapijos). 
Posėdyje, kuris įvyko sausio 22 d 
N. Pr. Marijos vienuolijos sesery 
namuose, sesuo Palmira painfor
mavo apie Lietuvos krikščiony
bės sukakties centrinio komiteto 
Čikagoje planus. Nutarta Montrea
lyje minėtai sukakčiai paruošti 
kantatą. Jos tekstą rašo poetas 
dr. H. Nagys, muzikinę dalį pa
ruoš muz. A. Stankevičius ir sol. 
A. Keblys. Kantatą atliks Mont- 
realio lietuvių chorai, solistai 
— G. Čapkauskienė ir A. Keblys Šv. 
Kazimerio šventovėje. Po to — vai
šės parapijos salėje. Tam reika
lui numatyta išlaidų sąmata 5000- 
6000 dol. Atidaryta sąskaita “Li
te" nr. 3660. Bus renkamos aukos 
iš verslo įstaigų, organizaciją ir 
pavienių asmenų. Šie 1986 metai 
Lietuvos ir išeivijos vyskupų yra 
paskelbti Sąmoningo tikėjimo me
tais. Skatinama pagilinti asme
ninį savo tikėjimą ir jį išreikšti 
religiniais bei tautiniais rengi
niais. A. Blauzdžiūnas

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

Res.: 256-5355

keliai, laikomos Mišios, o po jų 
bus religinio auklėjimo kursas su 
instrukcijom, Šv. Rašto skaitymu 
ir malda.

— Pakrikštyta: Sara-Caitlin — 
Ann (McNicol) ir Andriaus Imbra- 
sų dukrelė; Vilija-Veronika, Dai
vos (Gaputytės) ir Allan Hakala 
dukrelė.

— Jaunų šeimų stovyklai kuri 
įvyks “Kretingos" stovyklavietė
je Wasagoj, rugpjūčio 2-9 d.d., re
gistracijos blankai jau gaunami 
parapijos raštinėje. Registraci
ja — iki gegužės 20 d.

— Metinės parapijos rekolekci
jos, kurias ves kun. A. Saulaitis. 
SJ, įvyks kovo 9-16 d.d.

— "Septyni paskutiniai Kris
taus žodžiai”, kompozitoriaus T. 
Dubois parašytą kantatą atliks 
mūsų parapijos choras su solis
tais L. Marcinkute. R. Strimaičiu 
ir J. Vaškevičium parapijos salė
je D. penktadienį. 4.30 v.p.p. Cho
rui vadovauja sol. V. Verikaitis, 
jam talkina ir akompanuoja sol. L., 
Marcinkutė.

— Metinė parapijos vakarienė 
įvyks kovo 16 d.. 5 v.p.p., parapi
jos salėje. Meninę programą atliks 
“Volungės” ir Šv. Jurgio parapi
jos choras iš Ročesterio. Abu cho
rai giedos ir per 10.15 v. Mišias.

— Parapijai aukojo: Prisikėlimo 
parapijos kredito kooperatyvas 
$1,000, I. Stasiulienė ir šeima 
$100, T. A. Žiliai $50, A. Bliūdžius 
$50; religinei Lietuvos šalpai — P. 
Kirstukas $50.

— Mišios vasario 16, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a.a. Ireną Kliori- 
kaitienę, 9.30 v.r. — už a.a. Eleną 
Vaidotienę, 10.15 v.r. — už a.a. Al- 
doną-Saulę Michelevičienę, Ire
ną Ramanauskienę. 11.30 v.r. — 
už parapiją, 7 v.v. — už Šileikių 
šeimos mirusius.

Išganytojo parapijos žinios
— Iškilmingos pamaldos — va

sario 16 d., 11.15 v.r., Lietuvos 
nepriklausomybės šventės proga. 
Giedos parapijos choras. Bus ren
kamos aukos Tautos fondui ir Ka
nados Lietuvių Bendruomenei.

— Pamaldos vasario 23 d., 
11.15 v.r.

— Parapijos moterų draugijos 
susirinkime vasario 9 d., per
rinkta buvusi valdyba: pirm. Ma
rija Dambarienė, vicepirm. Ona 
Langienė ir Vilma Steponienė, 
sekr. Jieva Pūkienė, II sekr. Ele
na Balčiūnienė, parengimų atsto
vė Elena Juknienė, ižd. Galina 
Maurušaitytė.

Pagerbdami a.a. A. Gačionį, vie
toje gėlių jo laidotuvėm, auko
jo N. Pr. Marijos vienuolijos se
serims Toronte sekantys asme
nys: J. Pacevičienė $15.00, G. Pa- 
cevičiūtė-Carruthers $15.00, G. 
Kuchalskiai $15.00, A. V. Balsiai 
$15.00, B. Sapijonienė $15.00, V. 
V. Balniai $15.00, L. Kairienė $5.00, 
S. G. Krasauskai $20.00, G. V. Bal
siai $15.00, A. A. Valadkos $15.00, 
D. S. Grigaliūnai $15.00. A. Valie- 
nė $15.00, G. Krasauskaitė $15.00, 
J. L. Yčas $15.00.

Reikšdamos savo dėkingumą, 
meldžiame Jums Viešpaties pa
laimos. Kiekviena auka mums 
yra brangi, nes ji rodo Jūsų pa
lankumą mūsų darbams. Giliai 
dėkingos Kristuje,

N. Pr. Marijos vienuolijos To
ronto skyriaus seserų vardu —

sesuo Margarita

Kanados lietuvių fondo vado
vybė praneša, kad šių metų pel
no skirstymas bus atliktas ba
landžio mėnesį. Organizacijų 
bei pavienių asmenų prašymai 
lietuviškos veiklos paramai 
gauti priimami iki š. m. vasa
rio 28 d. Prašymus siųsti: Kana
dos lietuvių fondas, 1573 Bloor 
St. W„ Toronto, Ont. M6P 1A6.

“Tėviškės žiburių” spaudos 
balius ir su juo susieta lote
rija artėja greitais žingsniais. 
Leidimas loterijai jau gautas, 
vertingi laimikiai sutelkti, bi
lietai atspausdinti ir jau pra
dedami platinti. Skaitytojai 
maloniai kviečiami juos įsigy
ti, dalyvauti loterijoje ir tuo
būdu paremti savaitraščio lei
dybą. Spaudos balius ir loteri
jos bilietų traukimas — balan
džio 5, šeštadienį, Anapilio i, 
salėje.
. Sol. Slava Žiemelytė, smui- 
kininkė Regina Bankienė ir j*’*
muz. Jonas Govėdas balandžio 
6 d. koncertuos Bostono lietu
vių radijo valandėlės “Lais
vės varpo” parengime.

Metinė jaunųjų talentų popie
tė rengiama balandžio 13 d. 
Anapilio salėje. Pageidauti
na, kad ne vien tik pianistai ir 
instrumentalistai dalyvautų 
pasirodyme, bet ir jaunimas, 
besireiškiantis bet kokioje 
meno srityje (šokio, baleto, 
dainos, poezijos, prozos irt.t ). 
Popietę-koncertą rengia Lie
tuvos kankinių parapijos kul
tūros sekcija, vadovaujama 
sol. Slavos Žiemelytės. Dėl 
registracijos ir informacijos 
jai skambinti 823-7261.

Lietuvių namų žinios
— Labai populiarus Užgavė

nių parengimas Lietuvių namuose 
praėjo labai nuotaikingai. Po
pietės metu dėl paviljonų įren
gimo ir vertinimo komisijos ma
lonės rungėsi 10 vienetų. “Aras”. 
Prisikėlimo parapijos jaunų šei
mų būrelis, Maironio mokykla, 
“Šatrijos” skautės, "Atžalynas", 
"Gintaras”, ateitininkai, filate
listai ir pensininkų būrelis buvo 
patalpinti Mindaugo menės balko
ne. LN moterų būrelis, kuris lai
mėjo pirmą premiją, buvo įsikūręs 
Mortos menėje. Antra vieta teko 
“Gintarui”, o trečia — Prisikėli
mo parapijos jaunų šeimų būre
liui. Įėjimas į šį paviljonų bal
koną ir popietės programą buvo 
nemokamas. Programą atliko sese
lių vadovaujamas vaikų darželis, 
Maironio mokyklos mokiniai, 
“Gintaro" jaunių ir vaikų grupės 
ir vidurinė “Atžalyno" grupė. Pro
gramos pranešėja buvo Indrė Čup- 
linskaitė, kuri tebeeina “Vil
niaus” karalaitės pareigas. Vaka
rinės programos pranešėja buvo 
A. Jucienė. Programą atliko “Vo
lungės pingvinai", “Gintaro", “At
žalyno” vyresnių grupių šokėjai, 
ir “Aro” choras. Dinamiška ir na
tūrali programos atlikėjų laiky
sena labai daug prisidėjo prie 
dalyvių nuotaikos pakėlimo, ku
rių buvo per 300. Buvo premijuo
tos 7 kaukės ar kaukių grupės, ku
riose vyravo jaunimas.

PETRAS ADAMONIS
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•■č VASARIO 16 PROGA
fe KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENE ;

prašo aukų visuomeninei-tautinei veiklai paremti
; Kanados Lietuvių Bendruomenė, vienintelė Kanadoje, nuolatos ; 

rūpinasi Lietuvos ir jos suverenumo reikalais, palaiko nuolatinius ■ 
; ryšius su Kanados vyriausybių institucijomis, informuoja Kanados < 
; visuomenę ir padeda išlaikyti lietuvybę.
' KLB yra Kanados vyriausybės pripažinta ir įregistruota, todėl $15 ir didesnės aukos atleidžiamos <

nuo mokesčių. Prašome naudoti specialius vokelius, gaunamus apylinkių valdybose.
Prašome aukoti per KLB apylinkių valdybas arba siųsti šiuo adresu:

Kanados Lietuvių Bendruomenė, 1011 College St., Toronto, Ont. M6X 1A8
KLB krašto valdyba
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PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS 
praneša, kad

METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
įvyks š.m. kovo 9, sekmadienį, 3 valandą po pietų,

Prisikėlimo parapijos salėje
Nuo vasario 5 dienos kooperatyvas bus 
atidarytas ir trečiadieniais nuo 10 v. ryto iki 
3 v.p.p.
Pajamų mokesčių kvitai (T-5) visiems' 
nariams, gavusiems palūkanų $100.00 ir 
daugiau yra paruošti ir, jeigu kas norėtų 
juos gauti anksčiau, gali užeiti į koopera
tyvą darbo valandomis ir pasiimti. Asme
niškai neatsiėmusiems bus pasiųsti paštu 
vasario mėn. gale kartu su pakvietimais į 
metinį susirinkimą.

1011 College St., Toronto, Ontario.

Norintieji gauti atleidimą nuo pajamų 
mokesčių už 1985 metus už santaupas, 
įdėtas į Registruotų pensijų taupymo planą 
(RRSP), turi įnašus įnešti į šią sąskaitą ne 
vėliau, kaip š. m. kovo 1 d. Šia sąskaita 
rūpinasi J. Valiulis. Narių patogumui per 
visą vasario mėnesį jis bus įstaigoje kiek
vieną ketvirtadienį ir penktadienį iki 8 v. 
vakaro ir kiekvieną šeštadienį nuo 9 v. ryto 
iki 1 v.p.p.

VALDYBA

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

I IV A Mo nt re alio lietuvių
In I I H 9 kredito unija

1475 DE SEVE 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 %

S DUODA
Ę PASKOLAS:

E Nekilnojamo
E turto,
E asmenines ir
5 prekybines.

Paskolos
S mirties 

atveju 
draudžiamos

E 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

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.

FOTOGRAFAS
Darau nuotraukas vestuvių ir ki
tom progom. Skambinkite - JAU
NIUS BAKEV1ČIUS tel. 766-1498 
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.

Dailininkui Antanui Tamo
šaičiui “TŽ” bendradarbiui, 
š. m. vasario 15 d. sueina 80 
metų amžiaus. Ta proga sveiki
name jį kaip žymų lietuvių tau
tos dailininką, kultūros dar
buotoją, spaudos bendradarbį 
ir nuolatinį “Tėviškės žiburių” 
rėmėją, džiaugdamiesi jo lai
mėjimais bei nuoširdžiai lin
kėdami geros sveikatos ir kū
rybinės sėkmės.

VI. Pūtvio šaulių kuopa, be
sirūpinanti lietuviškos spau
dos gerove, atsiuntė “Tėviškės 
žiburiams” $25 auką.

A. a. Petro Latausko atmini
mui Hamiltono lietuvių kre
dito kooperatyvas “Talka” pa
aukojo “Tėviškės žiburiams” 
$250.

A. ir T. Kojelaičių stipendijų 
fondo komisija, veikianti 
prie Kanados lietuvių fondo, 
savo posėdžiuose sausio 24 d. 
ir vasario 2 d. paskyrė stipen
dijas Danutei Skukauskaitei,

Š. m. vasario 23, sekmadienį 2.30 v.p.p.,

Zita Bersėnaitė, b.a.a.. skaitys paskaitą:

“MAISTAS IR SVEIKATA ”
Bus rodomos skaidrės ir atsakoma į klausimus apie 

maisto reikšmę sveikatai.
Visi kviečiami dalyvauti. įėjimas nemokamas.

Rengia - Kultūrinė LN komisija ir vyrų būrelis

IŠNUOMOJAMAS BUTAS trijų 
kambarių ir virtuvės arti Ronces- 
valles ir Dundas gatvių. Skambinti 
tel. 536-9377 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.

‘Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė 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.

studijuojančiai Otavoje žurna
listiką $750, Lilianai Mikal- 
kėnaitei, kuri Brazilijoj moko
si mokytojų seminarijoj, $300. 
Šis fondas stipendijas duoda 
ne tik studentams, bet ir dak
taro ar magistro laipsnių sie

kiantiems lituanistikos srity
je, taip pat ir lankantiems Va
sario 16 gimnaziją; skiria pre
mijas studentams už rašto dar
bus iš lituanistikos. Stipendi
jų fondo adresas: 1573 Bloor 
St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6.

Gerry Lougheed 
Funerol Home

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

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.


