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Sukakties turinys
Kultūringos tautos krikščionybės sukaktis prisime

na įvairiais būdais pagal savo kraštų mastų. Prisimena 
ypač tos tautos, kurių krikščionybė yra peržengusi tūks
tantį metų. Lietuvos krikščionybė, vienaip ar kitaip skai
čiuojant, yra daug jaunesnė. Net ir Mindaugo krikšto da
tą priimant, dar trūktų arti trijų šimtų metų, o remiantis 
Jogailos-Vytauto krikštu, trūktų keturių šimtų metų iki 
tūkstančio. Jau yra išsiaiškinta, kad 1987 metais minė
sime Lietuvos krikščionybės 600 metų sukaktį, jungdami 
ir mindauginį, ir jogailinį-vytautinį, ir žemaičių krikš
tą. Tikrasis Lietuvos posūkis į krikščionybę įvyko 1387 
metais, tad su pagrindu toji data ir buvo parinkta jos su
kakties minėjimui. Už tą datą kalba ir dabartinė Lietu
vos būklė. Lietuvių tauta, būdama pavergta ir izoliuota 
nuo laisvojo pasaulio, pergyvena didelę krizę. Kadaise 
misijonieriai didelėm pastangom krikštijo mūsų tautą, 
o dabar žymiai didesnėm pastangom antikristiniai misi
jonieriai stengiasi ją išplėšti iš tautos. Dėl to svarbu Lie
tuvos būklę iškelti pasaulinėn viešumon, sudaryti mo
ralinį spaudimą persekiotojams, sustiprinti kenčian
čius bei kovojančius už lietuviškąją krikščionybę, pagi
linti visų turimąjį tikėjimą.

VISO to siekiant, krikščionybės sukakties renginių 
planuotojam tenka plačiai užsimoti bei veikti dau
gelyje sričių. Pagrindinė sritis, žinoma, yra religi
nė. Ta linkme daugiausia ir veikiama. Okupuotos Lietu

vos vyskupai tam paskyrė net trejus metus, pavadinę juos 
Geros naujienos metais, Sąmoningo tikėjimo metais ir 
Gyvos krikščioniškos dvasios metais. Panašia linkme 
orientuojasi ir išeivija. Centriniame komitete Čikago
je sudaryta religinės programos komisija, kuri įvairiais 
būdais stengiasi pagyvinti krikščioniškąjį gyvenimą lie
tuviškose parapijose. Tai vidinė veikla, kuri ateityje iš
silies pamaldų pavidalu didžiųjų centrų katedrose. Apie 
Lietuvos krikščionybę praeityje ir dabartyje sužinos pla
čioji laisvo pasaulio visuomenė. Šios akcijos viršūnėje 
iškils, kaip tikimasi, centrinės pamaldos Romoje, kur vi
sam pasauliui nuaidės Šv. Tėvo žodis. Prie tų iškilmių 
jungsis ir numatomi Lietuvos krikštui paminėti Vatikano 
pašto ženklai, kurie taip p-at primins pasauliui Lietuvos 
krikščionybę. O jeigu Sv. Tėvas ta proga paskelbtų ve
lionį arkivyskupą Jurgį Matulaitį palaimintuoju, būtų 
dar vienas stiprus žingsnis į religinį bei moralinį lietu
vių tautos stiprinimą. Kol kas tai tėra tikinčiųjų lietuvių 
troškimas, bet manoma, kad jis gali ir išsipildyti.

RELIGINE programa, kad ir labai plačia bei iškil
minga, negalima pasitenkinti, nes krikščionybė 
-yra tokia dvasinė jėga, kuri netelpa vien švento
vėse bei maldose — ji veržiasi į žmonijos gyvenimą. Dėl 

to ir mes, lietuviai, minėdami krikščionybės sukaktį, tu
rime žvelgti plačiau. Tą žvilgsnį nusako vedamoji mintis, 
formuluota centrinio komiteto. Pasak jos, sukakties pro
ga reikia iškelti krikščionybę kaip didžiąją dvasinę ver
tybę, jos vaidmenį lietuvių tautos kultūrai, mokslui, do
riniam gyvenimui, joje įžvelgti atramą tautos sutemų 
laikotarpiais. Ryšium su tuo yra kuriamos oratorijos bei 
kantatos, redaguojamas veikalas apie krikščionybės ke
lią Lietuvoje, rengiamas atitinkamas leidinys anglų kal
ba, paskelbti konkursai dramos ir poezijos. Tai vis sri
tys, kuriose krikščioniškoji mintis gali gyvai reikštis. 
Ryšium su tuo girdėti balsų, esą reikia sukakties proga 
paruošti daugiau išliekamų dalykų, ypač knygų. Taip, jos 
reikalingos, bet jeigu ribosimės tiktai knygomis, tai jos 
išliks daugiausia . . . archyvinėse lentynose. Reikia tad 
ir tokių dalykų, kurie įgalina dabartinę mūsų visuome
nę pajusti krikščionybę kaip gyvą dvasinę jėgą, stiprinan
čią bei guodžiančią ir įprasminančią žmogaus gyvenimą. 
Krikščionybės sukaktis tebūnie viso atnaujinto dvasi
nio gyvenimo skatintoja. Pr. G.

Paša ulio į\sy kisti

KANADOS ĮVYKIAI

Pagerėjusi ekonominė būklė
Kanados vyriausybė, spau

džiama politinių ir ekonomi
nių problemų, susilaukė neti
kėto atoslūgio. Kanados sta
tistikos įstaiga pranešė, kad 
nedarbas matuojamas sezoni
niu masteliu, sausio mėnesį 
sumažėjo iki 9,8%. Tai pirmas 
nedarbo nukritimas žemiau 
10% nuo 1982 m. balandžio 
mėnesio, kai taip pat buvo 
užregistruota 9,8%. Sezoninį 
mastelį įvedė P. E. Trudeau 
liberalai, į nedarbo apskaitą 
įjungdami normalų nedarbo 
padidėjimą atnešančius žie
mos mėnesius. Tas normalus 
padidėjimas išjungiamas iš 
statistikos. Dėl to sezoniniai 
nedarbo apskaičiavimai ne vi
sada sutampa su konkrečiais 
faktais. Ir šį kartą oficialiai 
kalbama apie nedarbo suma
žėjimą sausio mėnesį iki 9,8%, 
kai tuo tarpu iš tikrųjų bedar
bių skaičius padidėjo 109.000 
ir pasiekė 1.347.000. Faktas 
betgi lieka faktu, kad sausio 
mėnesį Kanda susilaukė 129.000 
naujų darbų. Augančia naujų 

darbų pasiūla džiaugiasi mi- 
nisteris pirm. B. Mulroney ir 
biudžetinių problemų slegia
mas finansų ministeris M. Wil- 
sonas.

Atoslūgiu laikytinas ir Kana
dos konservatorių partijos 
prestižo atkutimas. Gallupo 
institutas, remdamasis 1985 m. 
gruodžio 5-7 d.d. pravestais 
viešosios nuomonės tyrimais, 
buvo paskelbęs, kad ministe- 
rio pirm. B. Mulronio vadovau
jamos konservatorių partijos 
populiarumas nukrito iki 37%, 
pirmenybę su 38% atiduoda
mas J. Turnerio liberalams. 
Tai buvo pirmas liberalų iš- 
kopimas pirmon vieton po tra
giško pralaimėjimo konserva
toriam 1984 m. rudenį įvyku
siuose parlamento rinkimuo
se. Juose konservatoriai ga
vo 50% balsų, liberalai — tik 
28%. Nauju posūkiu J. Turne
rio liberalai tegalėjo džiaug
tis vieną mėnesį. Gallupo insti
tuto tyrimuose š. m. sausio 2-4 
d.d. pirmon vieton su 41% vėl

(Nukelta į 8 psl.)

Naujai pastatytas lietuviškas kryžius Augsburge, V. Vokietijoje, kur stovykliniais laikais gyveno daug lietuvių.

PRANEŠIMAS IS EUROPOS

Nuteisti pogrindžio spaustuvės darbuotojai
Penki lietuviai, septynerius metus slaptai spausdinę draudžiamus leidinius

Laikraštis “Sovetskaja kul
tūra” sausio 21 paskelbė pra
nešimą iš teismo salės, nors 
nenurodė nei kada, nei kur tas 
teismas vyko. Dar keisčiau, 
kad apie šią bylą nieko nepra
nešė didžioji Lietuvos respub
likinė spauda. Speckorespon- 
dentė N. Majdanskaja Vilniuje 
rašytame strapsnyje smaigalį 
nukreipė į Lietuvos kunigus, 
kurie, girdi, naudojosi “žino
mų nusikaltėlių paslaugomis”. 
Straipsnis taip parašytas, kad 
iš jo nedaug ką galima patirti, 
kas iš tikrųjų įvyko. Tai bū
dingas sovietinio žurnalizmo 
pavyzdys, kuriam įprastinės 
žurnalizmo normos — išdėstyti 
trumpai ir aiškiai “kas, kur, 
kada, kaip” visiškai negalio
ja. Sąmoningai priveliama 
daugybė pašalinių dalykų, są
moningai nutylimi pagrindi
niai duomenys. Vietoj repor
tažo iš teismo salės skaityto
jui pateikiamas kažkoks rebu
sas — galvosūkis. Visa tai dar 
nudažoma neslepiama neapy
kanta teisiamiesiems, kurie 
vaizduojami tamsiausiomis 
spalvomis.

Iš pasakojimo laikraštyje 
“Sovetskaja kultūra” patiria
ma tik tiek, kad paskelbti pen
ki nuosprendžiai: Stanislo
vui Murauskui treji metai lais
vės atėmimo, Donatui Jonu
čiui — dveji, po tiek pat su 
bausmės vykdymo atidėjimu 
Zigmantui Murauskui ir Al
fonsui Vaičekauskui ir Sta
siui Mitkui — vieneri metai 
lygtinai.

Jie visi buvo kaltinami slap

ta leidybine veikla. Gargždų 
gyventojo Putriaus name 
įrengtoje spaustuvėje buvo 
gaminami religiniai paveiks
lėliai, kalendoriai, malda
knygės. Šitie spaudiniai bu
vo platinami daugelyje res
publikos rajonų. Net 60 kuni
gų, kurie naudojosi pogrin
džio gamyba, buvo kviečiami 
liudininkais į teismą, nors, 
pasak korespondentės, atvyko 
tik du. Vidaus reikalų minis
terijos vyresnysis leitenan
tas Romualdas Mikliušas, ves
damas kvotą, apvažinėjo dau
gelį vietovių, kad nustatytų, 
kas supirkinėjo slaptos spaus
tuvės spaudinius.

Religinių paveikslėlių ga
minimu buvo kaltinamas ir Ro
kiškio žemės ūkio technikos 
gamybinio susivienijimo vy
riausias energetikas, partijos 
narys Vjačeslavas Nesterovas, 
už kurį užsistojo jo kolekty
vas.

Speckorespondentė Maj
danskaja tamsiausiomis spal
vomis pavaizdavo slaptosios 
spaustuvės vedėją Stanislo
vą Murauską. Jis esąs ir ma
žamokslis, ir apsišaukėlis pe
dagogas bei gydytojas, ir ne
dirbantis dykaduonis, apgavi
kas, girtuoklis, bet vis dėlto 
geras piešėjas. Beje, jo vado
vaujama slaptoji spaustuvė 
išsilaikė septynerius metus.

Apie kitus bylos bendrinin
kus korespondentė rašo: “Nie
kas iš jų nebuvo piktadarys. 
Perskaitai charakteristiką — 
nors apdovanok! Alfonsas Vai
čekauskas — Gargždų geležin

kelio transporto įmonės gar
bės lentoje. Pamaina, kurioje 
jis dirbo, pirmūnai. Zigman
tas Murauskas (jaunesnysis 
Stanislovo brolis) — ekskava
toriaus mašinistas. “Seka tech
niką, planą įvykdo, drausmin
gas”. Stasys Mitkus — elektri
nės kontrolierius, “ne kartą 
gavo premijų, padėkų”. Na, o 
Nesterovas, tas dargi “liau
dies draugovininkas, propa
gandistas . . .”

Jų visų amžius nenurodo
mas. Kada jiems buvo iškelta 
byla ir kada įvyko teismas, 
taip pat nepasakyta. Matyt, 
valstybės “paslaptis”.

Iš “Kronikos” 67-jo nume
rio žinoma, kad klaipėdiečiai 
Murauskas ir Jonutis buvo pra
ėjusiųjų metų pradžioje ap
kaltinti nelegaliu verslu, 
suimti ir laikomi Vilniaus ka
lėjime. “Gargžduose, priva
čiose patalpose, jie spausdi
no religinius paveiksliukus 
Kalėdų, Velykų švenčių progo
mis, krikšto, sutvirtinimo, pir
mos Komunijos dienai atminti, 
Žemaitijoje giedamus Kalvari
jos Kryžiaus kelio kalnus.”

Reikia laukti. “Lietuvos ka
talikų Bažnyčios kronika” pa
rūpins tikslių papildomų ži
nių apie šią paslaptingą bylą, 
kurią užuominomis aprašė 
“Sovetskaja kultūra”.

Jau ir dabar aišku, jei ne
būtų priespaudos, jei valdžia 
leistų viešai spausdinti ar pa
ti gamintų tokius paveikslė
lius, tai nereikėtų jų slaptai 
spausdinti ir aukštomis kaino
mis pardavinėti. Lmb.

DAR VIENAS PASIKEITIMAS POLITINIAIS KALINIAIS ĮVYKO 
ant tilto, kuris V. Berlyną jungia su Potsdamo priemiesčiais. So
vietų Sąjunga išleido žydų aktyvistą A. Ščaranskį, du vokiečius 
ir vieną čekoslovaką. Amerika ir V. Vokietija už juos atsilygino 
lenku, sovietu, vokiečiu iš R. Vokietijos, dviem čekoslovakais 
— vyru ir žmona. Visi jie buvo nuteisti už špionažą. Pasikeitimą 
kaliniais suorganizavo R. Berlyne gyvennantis advokatas W. 
Vogelis, 1962 m. tarpininkavęs amerikiečių “U-2” lėktuvu skri- 
dusio F. G. Powers iškeitime į sovietų šnipą R. Abelį. Adv. W. 
Vogelis jau yra suorganizavęs kelis tokius pasikeitimus. Iš šni
pų grupės šį kartą išsiskyrė matematikas A. Ščaranskis, 1978 m. 
nuteistas kalėti 13 metų už špionažą ČIA žvalgybos agentūrai ir 
Sovietų Sąjungos šmeižimą. •- 
Jis nieko bendro neturėjo su 
špionažu, tik norėjo emigruo
ti Izraelin, kovojo už žydų bei 
kitų tautinių grupių teises. 
Tai pabrėžta A. Ščaranskio 
atskyrimu nuo kitų išleidžia
mų kalinių. Ant tilto jį sutiko 
JAV ambasadorius Richard 
Burt, o Tel Avivan nuskraidi
no specialiai Izrealio atsiųs
tas lėktuvas. Ten jį, kaip žydų 
tautos didvyrį, sutiko premje
ras Š. Peresas, kiti valdžios 
atstovai, 10.000 gerbėjų minia.

Žmonos pastangos
Didžiausios įtakos A. Šča

ranskio išlaisvinimui betgi tu
rėjo jo žmona Avital, kurią jis 
vedė 1974 m. liepos 4 d. Sekan
čią dieną ji buvo ištremta iš 
Sovietų Sąjungos su apgaulin
gu pažadu, kad netrukus bus 
išleistas ir jos vyras. Jis betgi 
buvo suimtas 1977 m. ir nuteis
tas kalėti trylika metų. Žmo
na Avital tada pradėjo nenu
trūkstantį pagalbos organiza
vimą, lankydamasi pas Vakarų 
pasaulio vadus, skatindama 
protesto demonstracijas ne tik 
Izraelyje, bet ir užsienio šaly
se, kur ją remdavo vietiniai žy
dai ir kitos grupės, kovojančios 
už žmogaus teises Sovietų Są
jungoje bei jos okupuotose ša
lyse. Kompartijos vadui M. Gor
bačiovui, norinčiam sustiprin
ti Maskvos prestižą branduoli
nių ginklų derybose su prez. R. 
Reaganu, dėl A. Ščaranskio 
išlaisvinimo keliamas nuola
tinis triukšmas pasidarė ža
lingas.

Atgarsiai spaudoje
Apie A. Ščaranskio bada

vimą ir susilpnėjusią sveika
tą buvo daug rašoma spaudoje. 
Visus dabar nustebino jo gera 
išvaizda. Mat užsienin jis bu
vo ruošiamas sustiprintu ir pa
gerintu maitinimu. Kalėjimuo
se ir darbo stovyklose jam ne
teko patirti mušimo, tik užda
rymą bausmės vienutėse. Jose 
kalinius kankina .šaltis ir al
kis, nes maisto susilaukiama 
tik kas antrą dieną. A. Ščarans
kis aštuonerių metų laikotar
pyje net 400 dienų praleido vie
nutėse. Vieną kartą iš vienutės 
buvo išvilktas po 130 dienų, 
jau netekęs sąmonės. Apie ki
tų tautybių politinius kalinius 
A. Ščaranskis neužsimena. Tad 
nenuostabu, kad ir laikraščiai 
daugiausia rašo tik apie So
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vietų Sąjungos žydus, kurių 
400.000 nori išvažiuoti. 1979 
m. užsienin buvo išleista 51.000 
žydų, o pernai — tik 800. Kitų 
tautybių kaliniai beveik nutyli
mi, nors jie siekia ne išvyki
mo užsienin, o žmogaus teisių 
pripažinimo ir laisvės savo tau
toms okupacinio sovietų reži
mo priespaudoje.

Rinkimų problema
Filipinų prez. F. Marcos 

naujais prezidento rinkimais 
bandė nutildyti didėjančius 
Amerikos priekaištus, kad jis 
jau 20 metų tvarkosi kaip dik
tatorius, nesiskaitydamas su 
tauta. Demokratijos pažeidi
mai padeda revoliucijos sie
kiantiems komunistams, gali 
atnešti pavojų karinėms JAV 
bazėms. Prez. F. Marcos tikė
josi lengvai laimėti rinkimus. 
Tačiau šį sykį stipria varžove 
tapo nužudyto opozicijos vado 
Benigno Aquino našlė Cora
zon Aquino. Prezidentui F. 
Marcos teko gelbėtis rinkimų 
klastojimu, kurį užregistravo 
visi stebėtojai iš užsienio. Bal
sų skaičiavime pirmavo į prezi
dentes kandidatavusi Corazon 
Aquino, kol skaičiavimo nebu
vo perėmęs parlamentas, ku
riame atstovų daugumą turi 
prez. F. Marcos naujojo sąjū
džio partija. Laimėtoju buvo 
paskelbtas prez. F. Marcos, 
turėjęs drąsos pareikšti, kad 
jo pergalė išgelbėjo demokra
tiją Filipinuose. Tai iš tikrų
jų drąsus tvirtinimas, kai lig 
šiol nužudyta beveik dvidešimt 
Corazon Aquino vajui vadova
vusių asmenų, kai net vysku
pų konferencija ją pripažino 
laimėtoja ir pasiūlė valdžios 
pakeitimo reikalauti taikio
mis priemonėmis.

Atidavė teismui
Iš Kalifornijos Jugoslavijon 

buvo grąžintas pusiau aklas 
86 metų amžiaus kroatas A. 
Artukovičius, kuriam teko bū
ti Kroatijos vidaus reikalų 
ministeriu vokiečių okupaci
jos metais. Komunistinė Jugos
lavija jo išdavimo reikalavo 
nuo 1951 m., jį kaltindama 
700.000 žydų, serbų ir čigonų 
nužudymu. Prie neštuvuose gu
linčio A. Artukovičiaus grąži
nimo prisidėjo OSI su JAV žy
dais išjudintos karo nusikal
tėlių pajieškos. Išduotasis be 
teismo vadinamas Balkanų 
Himmleriu.
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Sukakties planai ir darbai
Lietuvos krikščionybės sukakties komiteto posėdis Čikagoje

Maskva kasa duobę Vakarams
Būdingas sovietinis miestas — visos sistemos centras

Š. m. vasario 2 d. Čikagos Lie
tuvių jaunimo centre susirin
ko šio komiteto narių ir spau
dos atstovų gerokas būrys, 17 
žmonių, pasidalyti informaci
jom apie jau atliktus darbus ir 
numatytus vykdyti uždavinius, 
čia buvo matomi seselė Bal
čiūnaitė, dr. L. Sidrys, A. Li- 
kanderienė (sekretorė), J. Bau
žys, dr. A. Damušis ir kiti. Po
sėdį atidarė ir jam vadovavo 
pirm. Jonas Kavaliūnas, pa
brėždamas šio minėjimo religi
nio momento svarbą. Kartu pa
sidžiaugė, kad Putnamo sese
lių leidžiamuose mišiolėliuo
se jau yra įdėta malda už to mi
nėjimo pasisekimą.

Pirmiausia kalbėta apie lei
dinius. Yra numatyta išleisti 
lietuviškai vieną moderniųjų 
katalikų teologijos veikalų, 
parašytą 17 teologų, “Krikščio
niškoji moralė”. Jį išvertus 
prel. V. Balčiūnas išleistų sa
vo serijoje “Krikščionis gyve
nime”. Tam tikslui reikėtų su
telkti apie 20,000 dol. Istori
niam veikalui apie Lietuvos 
krikštą išleisti yra pakviestas 
redaktoriumi prof. V. Vardys, 
o jo bendradarbiais — kun. 
prof. Rabikauskas, dr. S. Gir
nius, V. Girnius, R. Mažeikai
tė. Bus spausdinamas lietuvių 
ir anglų kalbomis. Veikalas tu
ri būti užbaigtas rašyti iki 1986 
m. birželio 1 d. Siūloma jo at
spausdinti apie 2,000 egzemp
liorių.

Lietuviškam giesmynui pa
ruošti yra sudarytas komitetas, 
kurio pirm, yra Kliorienė iš 
Klivlando, kiti nariai — sės. 
Igne, dr. L. Šimutis, Viskan
tienė ir Ralys. Detroitas ir 
KLivlandas turi savo mažus 
giesmynėlius, bet reikia iš
leisti platesnį, tinkamą ir di
džiajam minėjimui Romoje 
bei mažesniesiems. Lietuviš
kos giesmės istorija turėtų 
apimti mūsų tautos sukurtą
sias ir per lenkus iš Vakarų 
Europos atėjusias giesmes. 
Konkurso skelbimas pasirodė 
nerealus dalykas, todėl nu
tarta tam darbui pakviesti muz. 
J. Kreivėną, kuris pats turi 
muzikos archyvą ir taipgi yra 
lengvai prieinamas Čikagoj 
esantis muzikologijos Žilevi
čiaus sukauptasis archyvas.

Loreta Stukienė painforma
vo apie sukaktuvinio medalio 
paruošimą. Projektas dail. V. 
Kašubos jau atliktas, kurio vie
noje pusėje yra trijų Lietuvos 
valdovų profiliniai atvaizdai 
pagal Lietuvos krikštijimo 3 
tarpsnius, būtent, karaliaus 
Mindaugo 1251 m. pirmasis 
Lietuvos krikštas, karai. Jo
gailos 1387 m. aukštaičių krikš

Mylimam tėveliui
AfA 

JUOZUI MELNYKUI
Lietuvoje mirus,

sūnų VLADĄ su šeima, Lietuvoje brolį ir seseris su 
šeimomis nuoširdžiai užjaučiu liūdesio valandoje —

V. Urbonas P. Gulbinskas

MIELAM TĖVELIUI

a. a. JUOZUI MELNYKUI
Lietuvoje mirus,

jo sūnų mūsų choristą, buvusį ilgametį pirmininką 
VLADĄ su šeima ir visus gimines bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame —

Prisikėlimo parapijos choras

tas ir Vytauto 1413 m. žemaičių 
krikštas. Medalis būtų gamina
mas trijų rūšių: bronzos, pa
auksuotas ir pasidabruotas. 
Savikaina bronzinio 14-15 dol., 
o kiti būtų apie 8 dol. branges
ni. Pardavimo kaina su per
siuntimo išlaidomis būtų apie 
30 dol., iš anksto užsisakant 
— 25 dol.

Sukaktuvinio pašto ženklo 
paskelbtasis konkursas neda
vė teigiamų rezultatų: buvo 
gauti keli darbai, bet ne visai 
tinkami. Nutarta kreiptis į dail. 
Vyt. Virkau, kad jis paruoštų 
ženklo projektą, pasinaudoda
mas Kašubos medaliu pusei 
ženklo, apatinę dailį turėtų 
jis pats sukurti. Tam tikslui, 
žinoma, padidėtų ir išlaidos.

Apie vinjetę (logos) paaiški
no J. Adomėnas. Gautas vienin
telis darbelis, todėl konkursas 
pratęsiamas iki š. m. kovo 1 d. 
Premijų dydis — 400 dol. ir 250 
dol.

Dėl specialaus romano kon
kurso paprašytas “Draugas”, 
kad tam tikslui perleistų sa
vo kasmetinę konkurso pre
miją.

Koncertas didžiajame mi
nėjime Romoje yra būtinai rei
kalingas. Tam tikslui reikia ge
ro choro, kuris giedotų Šv. Pet
ro bazilikoje per iškilmingas 
šv. Mišias, o kitą dieną galė
tų pagiedoti ir kitoje švento
vėje. Reikia paruošti Jer. Ka
činsko Mišias, parašytas kar. 
Mindaugo garbei. Ar Lietuvių 
opera negalėtų vietoj 1987 m. 
statomos operos paruošti šias 
Mišias? Reikalui esant, operos 
choras galėtų pasikviesti tal
kos iš kitų chorų. Tas klausi
mas paliktas atviru. Vyt. Ra- 
džius yra pakviestas muzikinei 
daliai organizuoti.

Apie finansų telkimą prane
šimą padarė Bronius Polikai- 
tis. Aukos jau pradedamos gau
ti. Apie 12 organizacijų jau 
atsiuntė savo įnašus. Dar apie 
30 yra pasižadėjusios prisidė
ti. Biudžetas siekia apie 200,000 
dol., įskaitant ir įvairius lei
dinius.

Posėdis buvo darbingas. 
Pirm. Jonas Kavaliūnas visa 
širdimi atsidavęs dirba, kad 
viskas sklandžiai praeitų. Jis 
vertas mūsų visų respekto ir 
nuoširdžios talkos. A.P.B.

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai įriša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
T elefonas 625-2412

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

ALEKSANDRAS
ZINOVJEVAS

Vakarai turėtų pažinti tik
rąją Maskvą, o ne fasadinę, tu
ristinę, propagandinę.

Norint susidaryti pilną ir 
tikslų Maskvos vaizdą, tenka 
pirmų pirmiausia perprasti 
“realaus komunizmo” gyveni
mo būdą, nes jis šiame mies
te pasiekia pilnai išsivysčiu
sias ir “tyras” formas . . . Mask
voj net prostitutės (jų čia ne
mažiau kaip Paryžiuj), narko
manai, sukčiai, piktadariai ir 
girtuokliai yra realaus komu
nizmo (priešingybė — mitinio, 
marksistinio komunizmo) ne
šėjai bei srovės laidininkai. 
Aš čia nekalbu apie miesto iš
orę, apie savivaldybės žmo
nes, architektus, dekoratorius 
ir visus kitus piliečius, kurie 
nesiliauja plėšęsi, kad Maskva 
taptų pavyzdingu komunisti
niu miestu.

Kažkada žmonės sakydavo, 
kad Maskva tai stambus kai
mas. Nūnai tokia pažiūra būtų 
smarkiai klaidinga. Mūsų die
nom Maskva nebe kaimas 
(kaip didelis jis bebūtų), bet 
“superkaimas”. Ne todėl, kad 
daugėja gyventojų ir namų 
skaičius, bet kad yra įvykusi 
kokybinė permaina socialinė
je jos esmėje. Tačiau tas ko
kybinis šuolis nepermainė kai
mo į miestą, nes esmėje kai
mas visad liks kaimu, nežiū
rint kokio jis dydžio. Šuolis, 
apie kurį aš kalbu, pavertė 
Maskvą istoriškai determinuo
tu provincialumo centru, šal
tiniu ir simboliu. Terminas 
“miestas” Maskvai netaikyti
nas.

* * *
Kai po revoliucijos bolše

vikai perkėlė naujos sovieti
nės imperijos sostinę į Mask
vą iš Petrapilio, jiem rūpėjo 
išnešt sveiką kailį. Bet tai pa
darę, jie atliko, patys nežino
dami, itin didelės svarbos da
lyką. Jie savaip įteisino galu
tinį vakarietiškų rusų aspira
cijų sutriuškinimą. Tai buvo 
pergalė, kuri neišėjo į naudą 
slavofiliškai nusiteikusiems 
(jie iki šiol vos laikosi sovie
tinės valdžios sluoksniuose — 
KGB ir centriniam partijos ko
mitete) — tai buvo provincinės 
dvasios įsigalėjimas sostinė
je. Senoji Maskva pasitarnavo 
kaip patogus tramplynas nau
jajai. Kaip tobula bręstančios 
viduje komunistinės santvar
kos išraiška, naujoji Maskva 
šluote nušlavė senąją Maskvą.

Maskva įkūnija kovingą pro
vincialumo dvasią, agresyvų 
žmogų, patenkintą savo viduti
niškumu; įkūnija bukinantį 
nuobodulį, pilkšmę, kuri sury
ja visa, kas spalvinga. Ir šios 
pastabos galioja ne vien mies
to išvaizdai, bet ir tenykščiam 
gyvenimui. Viskas ten taip pil
ka ir niūru, kad miestas dėl to 
darosi įdomus. Bet tas jo įdo
mumas yra grynai negatyvus, 
pakertantis bet kokį norą veik
ti. Tačiau žmonės prie to yra 
pripratę nuo pat gimimo die
nos ir laiko tai natūraliu da
lyku. Jie jokiu būdu nekeistų 
savo gyvenvietės, nes jie lai
ko savo vidinę tuštumą ir pil
ką buitį ženklu, kad jie prana
šesni už vakariečius. Maskvoje 
nebuvimas nieko tokio, kas pa
daro iš žmogaus asmenį, paky
la iki pasibaisėtinų propor
cijų. Maskvoje būti vidutiniš
ku nereiškia vien neturėti ga
bumų. Tai reiškia turėti aro
gantišką talentą, kuris dusi
na tikrąjį talentą.

Ir taip yra su viskuo. Mask
va yra aktyvių ląstelių audi
nys, bet tai vėžio graužiamas 

audinys. Ciniškumas, neapy
kanta, žemi instinktai, smur
tas skverbiasi į visas žmonių 
gyvenimo sferas ir sudaro dro
bės foną pasibaisėtinai kome
dijai, kurią vaidina diletan
tiški aktoriai.

1930 m. pradžioje “geniali” 
Lenino ir Stalino politika pri
vedė kaimą prie neregėto Ru
sijos istorijoj žemės ūkio su
naikinimo. Rusų mužikai, ku
riems pavyko išsigelbėti iš tos 
politikos nagų, brovėsi į mies
tus, naudodamiesi neįmano- 
miausiom priemonėm . . . Dau
guma suplūdo Maskvon. Šis so
cialinis masių sąjūdis sutapo 
su rusų revoliucijos poslinkiu 
į provinciališkumą, taip kad 
naujieji krašto vadai turėjo 
savo dispozicijoj galingą, ne
išsenkančios kantrybės, žemo 
materialinio lygio ir pigios 
darbo jėgos armiją rusų, lin
kusių išpildyti visas vadų už
gaidas. Kas be ko, tie žmonės 
jau buvo išmokę bijoti naujos 
savo valdžios.

Jų nuolankumą galima būtų 
aiškinti kita dingstimi, būtent 
baime, kad nebegrįžtų praei
tis. Sovietinė liaudis ar bent 
rusų liaudis buvo nusiteikusi 
pakelti baisiausius sunkumus, 
kad tik nepavarytų jos atgal. 
Jeigu jai tektų pasirinkt tarp 
naujų sunkumų ateityje ir savo 
buities pagerinimo, grįžtant į 
praeitį, jinai pasirinktų vei
kiau pirmąją išeitį. Būtų be
protiška manyti, kad rusų tau
ta liautųsi mulkinama, kad ji 
išsivaduotų iš sovietinio jun
go ir grįžtų atgal į ramų, prieš
revoliucinį laikotarpį, kurį 
buvo žmonės gerokai idealiza
vę. Sudėtingi socialiniai są
jūdžiai yra perversmai, kurių 
nebegalima sugrąžinti į pir
mykštę būklę.

* ♦ ♦
Maskvoj viskas simboliška 

ir paradoksalu. Buvo išrauti 
visi medžiai Sadovaja bulvare. 
Ėmė statyti grandiozinę žemės 
ūkio parodą. Tame laikotarpy
je krašte siautė badmetis. Ir 
štai jie šoko statyti kolosali- 
nę parodų aikštę, kokios nėra 
buvę visame pasaulyje ir kuri 
turėjo parodyti tariamus svai
ginančius laimėjimus ir lai
mingą sovietinių sodiečių gy
venimą. Statybos kaina prašo
ko žemės ūkio ministerijos 
sąmatą.

Kaip išaiškinti tokį reiški
nį? Vieni mano, kad tais lai
kais paroda buvusi graži pa
saka, o pasakos tuomet buvu
sios svarbesnėm už tikrovę. 
Tiesa, toji pasaka buvo dar 
blogo skonio šedevras. Bet 
neužmirškit, kad provincija 
turi savo skonį. Visas Mask
vos miestas buvo ir tebėra per
statomas pagal tuos pačius 
estetinio kretinizmo nuostatus.

Kiti mano, kad pastatyt pa
rodų paviljonus buvo leng
viau, negu pakelti žemės ūkį. 
To uždavinio iki šiol niekas 
neišsprendė, bet parodų pavil
jonus pastatė ... Kai nėra iš ko 
duoti liaudžiai sudilusio gra
šio, reikia pažadėti milijoną. 
Paroda ir buvo tokios rūšies 
pažadas. 

♦ ♦ ♦
Vaikščiodami po Maskvą, pa

sigrožėkit nesuskaičiuojamom 
įstaigų iškabom. O jų Maskvo
je daug! Čia vėl susiduriam su 
specialiu, dėmesio vertu bruo
žu, nes Maskva yra milžiniš
kas įstaigų telkinys. Ten įstai
gų įstaiga, visos sovietinės 
santvarkos įstaigų centrinė. 
Norėdami išsakyti tiksliai sa
vo mintį, tarkim, kad Maskva 
nėra sostinė, bet įstaigų sos
tine. Maskvinis provincionalu- 
mas nėra vien kaimiškas, tai 

už vis labiau biurokratijos pro- 
vincionalumas.

Parodų viduje nerasite nė 
vienos kviečio varpos ar kuku
rūzo. Užtat rasit erdvėlaivį. 
Mat šiandien kraštas turi kuo 
kitu rūpintis, o ne žemės ūkiu 
— jis pakilęs tauriuosna žy- 
giuosna, kaip pvz. erdvės už
kariavimam Juk žmonės neliks 
amžinai kiūtoti Žemėje.

* * *
Maskva buvo sukurta kaip 

naujosios komunistinės san
tvarkos vitrina — su galybe 
kolonų, frontonų, visokiausios 
rūšies pagražinimų. Tuo pat 
metu planuotojai rūpestingai 
lygino su žeme senąją Maskvą, 
atseit rusiškąją. Be gailesčio 
griovė cerkves, tiesino vingiuo
tas gatveles, skuto kalvas. 
Naująją Maskvą darė kaip kaž
kokį idealiai lėkštą paviršių 
ir ją pastatė taip, kad sunku 
patikėt jog planuotojų būta 
rimtų žmonių. Le Corbusier 
planą, siūlantį statyt nauja
miestį pietvakarinėje sostinės 
zonoje, kad būtų išsaugota 
kaip istorinis paminklas seno
ji miesto dalis, apvalyta nuo 
nereikšmingų pastatų, — at
metė. Vėliau Maskva pasuko ta 
linkme, bet tai buvo toli gra
žu ne Le Corbusier projektas.

Sovietinio laikotarpio metu 
Maskva nustojo buvusi būdin
gu rusų tautai kūriniu. Nors 
rusų dauguma tebevyrauja, 
jinai yra veikiama kur kas la
biau, nei veikia pati, žydų, 
gruzinų, armėnų, ukrainiečių 
bei kitų. Maskvos rusai nėra 
asimiliavę kitų tautybių — jie 
sudaro su jomis savotišką nu
tautintą vienetą, sovietinių 
žmonių vienetą.

Rusija niekad nebuvo vienti
sa, išaugusi į vieną tautą, asi
miliavusią kitas tautas. Ji vi
sada buvo konglomeratu (pri
verstiniu ar savanorišku) tau
tų, kurios nepasidavė asimi
liacijai. Rusija visados buvo 
imperija . . . Maskva yra im
perinis vienetas. Bet toji im
perija, kurią ji simbolizuoja, 
yra savotiška; hegemoniškoji 
tauta tenai yra labiausiai pri
spausta, nes jinai yra tos im
perijos pamatas ir nugeibęs 
kūnas. Kai girdi žmones šne
kant, kad Sovietų Sąjungoj ru
sai laiko priespaudoj kitas 
tautas, norisi veikiau pra- 
pliupt juokais. Palyginkit ru
sų žmonių pragyvenimo lygį 
su kitų mažumų lygiu ir patys 
įsitikinsit, kad tos mintys ne
teisingos. Tiesa, kad sovietinė 
valdžia remiasi rusais, juos iš
naudoja ir stengiasi dar labiau 
standardizuoti krašto gyveni
mą, kuris ir taip jau suvieno
dintas. Bet tai kyla logiškai 
iš pačios sistemos, o ne iš ko
kio rusiško nacionalizmo. Šiuo 
metu esama poslinkio tą na
cionalizmą prikelt iš numiru
sių, uždedant varžtus žydams 
ir juos ištremiant (savanoriš
kos emigracijos priedanga). 
Tačiau jei neliktų Maskvoj nė 
vieno žydo, ukrainiečio, gru
zino, totoriaus ir t.t., vis vien 
miestas dėl to nepasidarytų 
rusiškas.

Iš dalies todėl aš išvažiavau 
iš Maskvos be didesnio gailes
čio ir nejaučiu jokios nostalgi
jos, nors esu išgyvenęs ten 45 
metus. Keistas dalykas — daug 
kitų dabartinių emigrantų turi 
tą patį jausmą kaip aš. Kodėl? 
Todėl, kad paskutinioji emi
grantų banga buvo nerusai, o 
maskviečiai. Tai vienintelė 
emigrantų banga, išgyvenusi 
vienaip ar kitaip Maskvos po
veikį. Vien tik pirmieji emi
grantai buvo rusai. Antroji 
banga buvo atsitiktinė arba

(Nukeltą j 3-čią psl.)

AtA
dr. VINCUI KUBILIUI 

iškeliavus amžinybėn,

jo žmoną VERONIKĄ, dukrą VIDĄ ŠUKIENĘ su 
šeima bei visus gimines nuoširdžiai užjaučiame -

Kanados lietuvių medikų draugija

AfA 
KAZIMIERUI SABALIUI

Floridoje mirus,

atsiskyrimo skausme užjaučiame žmoną 
KATRYTĘ, sūnų ALGI, dukrą KRISTINĄ su šeima 

ir kitus artimuosius -
Stefanija Gampp Ona Mašalienė

Filomena ir Vytautas Mašalai

AfA 
ANTANUI KAŽEMĖKAIČIUI

mirus,
jo dukrai LIUDAI MOCKIENEI ir jos vyrui ZIGMUI 
bei jų šeimai, o taip pat sūnui STEPONUI KAŽE- 
MĖKAIČIUI reiškiame gilią užuojautą-

Ona ir Juozas Žilioniai 
Jadvyga ir Mykolas Biknaičiai 
Violeta ir Ernest Leger

MYLIMAI SESUTEI
AfA 

IRENAI RAMANAUSKIENEI
mirus Lietuvoje, 

jos sesutę ALDONĄ ŠEŠKUVIENĘ su šeima
nuoširdžiai užjaučiame liūdesio valandoje -

Toronto vyr. skaučių kunigaikštienės 
Birutės draugovė ir skautininkių ramovė

AfA 
JULIUS BLISKIS

palaidotas 1985 metų lapkričio 25 dieną 
Ontario Londone.

Liko: jo liūdinti žmona ANNIE, gyvenanti Wasaga 
Beach, Ont., trys sūnūs ir septyni vaikaičiai, gyvenan
tys Britų Kolumbijos Vankuveryje, dukra JULIJA ir JEF- 
FAS Ontario Londone, brolis bei svainis L. WOLSKIS 
su šeima, gyvenantis Vakarų Vokietijos Regensburge.

Ilsėkis ramybėje!

Canadian Slit jtlcmorials Htb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529 
Atstovas - St. Prakapas.

Tel.233-4486
KAZLAUSKAS

asau io ietuvių katalikių organizacijų sąjungos valdybos Niujorke surengto Tarptautinių jaunimo metų minė
jimo rengėjai, pareigūnai ir svečiai. Iš kairės: gen. konsulas A. Simutis, vysk. P. Baltakis. J. Simutienė, dr. A. 
. epe y e-Janačiene I LKOS pirmininkė, M. Lepera — vyčių valdybos vicepirmininkė. M. Lušienė — PLKOS 
vicepirm ninke: antroje eilėje: P. Ažuolienė - PLKOS valdybos narė. kun. J. Pakalniškis, A. Lukoševičius - atei- 
^nrnkiMnStUdeni!M P,r"lininka81 G- Damušytė — Lietuvių Informacijos centro darbuotoja, skautė L. Jankauskaitė, 
G. Ivaškiene, skautininke G. Stankūnienė. V. Lušytė-Penikienė — PLKOS valdybos narė

Furniture Company Ltd.
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Vilniaus sritis tebėra rakštis
Lietuvių Bendruomenės veikla ryšium su lenkų reikalautu Jaltos susitarimų atšaukimu

Maskva kasa duobę Vakarams

ALGIMANTAS GURECKAS

Generolui Jaruzelskiui už
gniaužus “Solidarumo” sąjūdį, 
daugelis lenkų išeivijoje ir 
Lenkijoje nutarė pasinaudoti 
pasaulio užuojauta lenkų tau
tai ir išgauti Jaltos susitarimų 
panaikinimą. Nors Jaltoje Len
kijai buvo pažadėti laisvi rin
kimai, Vakarų nuolaidžiavi
mas, sudarant laikinąją Len
kijos vyriausybę ir pravedant 
suklastotus rinkimus, prisi
dėjo prie sovietų Lenkijai pri
mestos santvarkos įteisinimo 
ir jos pavertimo sovietiniu 
satelitu.

Kai kuriems lenkų sluoks
niams nemažiau užkliuvo Jal
tos konferencijos nutarimas, 
kuris nustatė naują rytinę Len
kijos sieną pagal po Pirmojo 
pasaulinio karo sąjungininkų 
pasiūlytą Curzono liniją. Ši 
siena paliko Vilniaus kraštą, 
Vakarų Gudiją ir Vakarų 
Ukrainą anapus Lenkijos ribų, 
nors konferencija nepasakė 
kam tos žemės turėtų atitekti. 
Lenkai tikisi, kad kada nors 
Rytų Europoje pakitus jėgų 
santykiams, Jaltos susitari
mų atšaukimas sudarys pakan
kamą pagrindą jas vėl pri
jungti prie Lenkijos.

Tinkamiausia proga išgauti 
Jaltos susitarimų atšaukimą 
lenkai laikė pernai suėjusią 
40 metų sukaktį nuo Jaltos 
konferencijos. Naujos akty
vios lenkų organizacijos “Po- 
most” prašomi JAV kongreso 
atstovas Tom Corcoran ir se
natorius Robert W. Kasten pa
teikė kongresui rezoliucijas, 
pagal kurias JAV būtų turėję 
Jaltos susitarimų atsisakyti.

Bendruomenė prieš Jaltos 
susitarimų atšaukimą

Pramatydamas lenkų užma
čias, VI PLB seimas 1983 m. Či
kagoj vienbalsiai priėmė pa
reiškimą, kur sakoma: “Jaltos 
susitarimų panaikinimas 
reikštų Vilniaus ir didelių 
vakarinės Ukrainos ir vakari
nės Gudijos plotų pripažini
mą Lenkijai”. Išvada: “Ginda
mas Lietuvos teises į Vilnių 
ir siekdamas išlaikyti gerus 
santykius su mums draugiška 
ukrainiečių tauta, seimas at
siriboja nuo pasiūlymų panai
kinti Jaltos susitarimus.”

Tuometinis JAV LB krašto 
valdybos pirm. dr. Antanas 
Butkus, vykdydamas seimo nu
tarimą, kreipėsi į preziden
tą, o Visuomeninių reikalų ta
rybos pirm. Jonas Urbonas — 
į Valstybės departamentą ir 
senato bei atstovų rūmų už
sienio reikalų komisijas, pa
sisakydami prieš Corcoran ir 
Kasten rezoliucijas, nes Jal
tos susitarimų panaikinimas 
atnaujintų Vidurio ir Rytų 
Europos tautų teritorinius gin
čus, jas tarpusavyje sukiršin
tų ir taip tik palengvintų So
vietų Sąjungai jas kontroliuoti.

Iš pradžių lenkai į JAV LB 
pastangas nekreipė dėmesio. 
Tačiau kongresas pajuto, kad 
Jaltos klausimas yra ginčija
mas, kad įvairios tautinės gru
pės Jaltos susitarimus skirtin
gai vertina. Atstovų rūmų už
sienio komisijos pirm. Dante 
B. Fascell pasisakė prieš tų 
susitarimų panaikinimą, o tuo
metinis senato užsienio komi
sijos pirm. Charles H. Percy 
pasiūlė lenkams šiuo klausi
mu pirma išsiaiškinti su JAV 
LB. Taip tarp “Pomost” ir JAV 
LB visuomeninių reikalų tary
bos prasidėjo intensyvūs pasi
tarimai bei derybos.

PLB dialogas su Lenkijos 
pogrindžiu

Kaip tik tuo laiku Lenkijos 
pogrindžio organizacija “Ko- 
mitet Oporu Spolecznego” — 
KOS (Visuomenės pasiprieši
nimo komitetas), sužinojusi 
apie VI PLB seimo nutarimą 
dėl Jaltos, kreipėsi į PLB, 
prašydama pakeisti savo nusi
statymą ir nesipriešinti Jal
tos susitarimų atšaukimui. 
Tarp KOS ir PLB visuomeni
nių reikalų komisijos vyko 
išsamus susirašinėjimas šiuo 
klausimu. Vėliau KOS savo 
pogrindžio leidinyje paskel
bė pilną VI PLB seimo nutari
mo dėl Jaltos tekstą ir svar
biausius raštus ar jų ištrau
kas iš to susirašinėjimo (Kos, 
1984 rugsėjo 24, nr. 60).

Ryšium su tuo dialogu JAV 
LB visuomeninių reikalų ta
ryba sutiko pritarti Jaltos 
susitarimų panaikinimui, jei 
iš to atšaukimo bus įsakmiai 

išskirtas nutarimas, pagal ku
rį buvo nustatyta dabartinė 
Lenkijos siena ir kuris tuo bū
du pritarė Vilniaus, Vakarų 
Gudijos ir Vakarų Ukrainos 
atskyrimui nuo Lenkijos. Ta
čiau nei KOS, nei “Pomost” to 
nepakako. Lenkai užsispyrė iš
gauti Jaltos panaikinimą be 
jokių išimčių. Tai kėlė PLB 
ir JAV LB nepasitikėjimą, ir 
susitarimo pasiekti nepasi
sekė.

Bendruomenės nusistatymo 
negalima laikyti nukreiptu 
prieš teisėtus lenkų tautos 
siekimus, nes net ir Lenkijos 
pogrindis šiuo klausimu nė
ra visai vieningas. JAV LB 
nuolaida derinosi su svarbios 
Lenkijos pogrindžio organiza
cijos “Niepodleglosc” (Nepri
klausomybė) pareiškimu: 
“Niepodleglosc organizacijos 
pozicija tuo klausimu yra iš
reikšta mūsų ‘Programos pa
grinduose’, pagal kuriuos at
metame ‘Jaltos diktatą’, bet 
pripažįstame jo teritorines 
pasekmes”. (Pogrindžio mėne
sinis politinis leidinys “Nie
podleglosc”, Varšuva-Kroku- 

»va, 1984 rugsėjis, nr. 33).
“Pomost” pareiškimas ir 

kongreso rezoliucijos
Pasitarimai su “Pomost” 

buvo ilgi, sunkūs ir painūs. 
Pernai “Pomost” paskelbė pa
reiškimą dėl Lenkijos sienų, 
kuriame tarp kitko sakoma: 
“Mes priimam ir pilnai pripa
žįstam Lenkijos dabartinį te
ritorinį status quo, kaip teisin
gą ir reikalingą sprendimą, 
vedantį į pastovią taiką ir tar
pusavio susipratimą tarp Gu
dijos, Lietuvos, Lenkijos ir 
Ukrainos tautų. Be to, šį nu
sistatymą mes laikome šių tau
tų bendradarbiavimo pagrin
du, siekiant viso jų gyvenamo 
regijono išlaisvinimo ir tada 
jų laisvės bei saugumo užtikri
nimo”.

Po šio reikšmingo pasisaky
mo atrodė, kad bus galima pa
siekti susitarimo ir Jaltos 
klausimu, bet “Pomost” atsi
metė nuo jau sutarto rezoliu
cijos teksto.

Susirinkus naujai išrinktam 
kongresui, senatorius Kasten 
ir atstovas Jack F. Kemp pa
siūlė naują rezoliuciją dėl 
Jaltos, kuri reikalavo panai
kinti Jaltos susitarimų “ne
gatyvias pasekmes”, bet kas ir 
kaip nustatys kokios tos ne
gatyvios pasekmės — nepasa
kė.

Šis pasiūlymas rado kongre
se nemažai pritarimo. Sena
toriui Kasten pateikus savo 
rezoliuciją, ją parėmė 30 se
natorių. JAV LB visuomeni
nių reikalų taryba kreipėsi 
į visus senatorius ir mums 
palankius kongreso atstovus, 
pasisakydama prieš Kasten ir 
Kemp rezoliucijas, o JAV LB 
krašto valdybos pirm. dr. A. 
Butkus vėl kreipėsi į preziden
tą Reaganą.

Prezidento pasisakymas
Prezidentas Reaganas ke

lis kartus pasisakė dėl Jaltos. 
Kalbėdamas lenkams 1984 rug
pjūčio 17 d., minint Varšuvos 
sukilimo 40 metų sukaktį, jis 
griežtai atmetė tokį Jaltos su
sitarimų aiškinimą, pagal ku
rį Amerika esą ten sutikusi su 
Europos padalinimu į įtakos 
sritis. Jaltoj nustatytų sienų 
klausimu prezidentas pasisa
kė 1985 vasario 5 d., Jaltos 
konferencijos 40 metų sukak
ties proga: “Dėl ko Jalta šian
dien tebėra svarbi? Ne todėl, 
kad mes čia Vakaruose norė
tume atnaujinti senus ginčus 
dėl sienų. Tikrai ne dėl to. 
Jalta tebėra svarbi, nes Euro
pos laisvė yra nebaigtas rei
kalas. Kurie teigia, kad tai 
yra sienų ar teritorijos klau
simas, tikisi, kad tikrieji klau
simai, demokratija ir nepri
klausomybė, kaip nors pra
nyks. Bet taip nebus. Vienin
telė siena, kurią Jalta simbo
lizuoja ir kuri niekad negali 
būti pripažinta teisėta, yra 
skiriamoji riba tarp laisvės 
ir priespaudos”.

Po šio prezidento pareiški
mo kongrese pranyko pritari
mas Kasten-Kemp rezoliucijai. 
Tad senatorius Kasten vietoj 
savo rezoliucijos pasiūlė Už
sienio reikalų autorizacijos 
įstatymo papildymą, kur įrašė, 
kad JAV atmeta “bet kuriuos 
bandymus, panaudojant Jaltos 
vykdomąjį susitarimą, įteisin
ti Sovietų Sąjungos viešpata
vimą Rytų Europos kraštuose”.

Šis papildymas JAV LB buvo 

priimtinas, nes jis Jaltos 
susitarimų nenaikino ir teri
torinių klausimų nelietė. “Po
most” jį taip pat oficialiai 
rėmė, bet nusivylę lenkai nie
ko nebedarė jam įgyvendinti, 
tad JAV LB visuomeninių rei
kalų taryba ėmėsi pati šį pa
siūlymą pravesti. Senatas pa
siūlymą priėmė, bet jis dar tu
rėjo būti svarstomas senato ir 
atstovų rūmų konferencijoje. 
Visuomeninių reikalų taryba 
kreipėsi į kiekvieną konferen
cijos narį, ragindama papil
dymą paremti. Papildymas bu
vo priimtas, ir prezidentui 
Reaganui pasirašius 1985 rug
pjūčio 16 d., tapo įstatymu.

Ukrainiečiai, baltiečiai 
ir VLIKas

JAV LB pasipriešinimą Jal
tos susitarimų atšaukimui vi
są laiką tvirtai rėmė Ameri
kos ukrainiečių kongreso ko
mitetas — svarbiausia politi
nė Amerikos ukrainiečių or
ganizacija. JAV LB kreipėsi į 
centrines latvių ir estų orga
nizacijas — Amerikos latvių 
sąjungą ir Amerikos estų ta
rybą, prašydama jų paramos, 
tačiau jos parėmė lenkus.

VLIKo valdyba dėl Jaltos 
pasisakė 1984 gegužės mėn. 
pareiškimu, kuriame aštriai 
kritikavo Bendruomenės nu
sistatymo politines bei teisi
nes prielaidas, nors visos tos 
kritikos pagrindas buvo sovie
tinė Jaltos susitarimų inter
pretacija. Matyt VLIKo valdy
bai net ir sovietinės tezės bu
vo priimtinos, kad tik įrodytų 
Bendruomenės neišmanymą. 
Tačiau kai prezidentas Rea
ganas savo pareiškime griež
tai pasisakė prieš sovietų iš
kreiptą Jaltos susitarimų in
terpretaciją, VLIKo pirm. dr. 
Kazys Bobelis pasiuntė prezi
dentui padėkos telegramą, pil
nai jam pritardamas. VLIKo 
valdybos pastangos “pamokyti 
Bendruomenę” subliūško.

Betgi dar ir vėliau Juozas 
Vitėnas, kuris netrukus tapo 
naujos VLIKo valdybos nariu, 
skelbė lietuvių tarpe negir
dėtus išvedžiojimus, pagal ku
riuos Bendruomenė Vilniaus 
klausimu klystanti, nes Vil
nius Lietuvai iš viso teisėtai 
nepriklausąs. Nuo 1923 m. iki 
Jaltos konferencijos jis tei
sėtai priklausęs Lenkijai, o po 
Jaltos nutarimų dėl Lenkijos 
sienų Vilniaus kraštas tapęs 
teisėta Sovietų Sąjungos dali
mi (“Teisinė Vilniaus krašto 
priklausomybė”, “Tėviškės ži
buriai”, 1985 kovo 26, nr. 13). 
Kitaip sakant, pripažįstamas 
svarbiausios Lietuvos terito
rijos dalies prijungimas prie 
Sovietų Sąjungos, nors ji pati 
niekad Vilniaus atskirai nuo 
visos Lietuvos sau net nerei
kalavo.

Nuomonės, žinoma, laisvos, 
bet sunku suprasti, kaip tokia 
nuomonė gali būti suderinta 
su VLIKo nusistatymais.

Amerikos nusistatymo 
išryškinimas

Oficialaus JAV nusistaty
mo dėl Jaltos išryškinimas yra 
reikšmingas visų Vidurio ir Ry
tų Europos pavergtų tautų lai
mėjimas, nes pagal jį “Jungti
nės Valstijos nepripažįsta tei
sėtomis bet kokių įtakos sri
čių Europoje ir patvirtina savo 
atsisakymą tokias įtakos sritis 
dabar ar ateityje pripažin
ti . . .”

Jei lenkai dėl to vis tiek ne
laimingi, tai rodo, kad šalia 
Lenkijos laisvės ir nepriklau
somybės atgavimo jie dar turi 
ir kitų užmačių. Lietuvių lai
mėjimas yra tas, kad Amerikos 
nusistatymo išryškinimas nė 
kiek nepadėjo lenkų pretenzi
jom į Vilnių, nes jis nepanai
kino Jaltos susitarimų ir visai 
nelietė ten nustatytų dabarti
nių Lenkijos sienų bei kitų te
ritorinių klausimų.

Kitas laimėjimas, kad JAV 
LB pasiūlymu Užsienio reika
lų autorizacijos įstatymo sky
riuje dėl Jaltos buvo įrašytas 
Baltijos kraštų ir Ukrainos 
partizanų ginkluotas pasiprie
šinimas prieš antrąją sovietų 
okupaciją. Šių tautų ginklo 
kova už laisvę, rodos, pirmą 
kartą buvo iškelta tokiame 
oficialiame Amerikos akte.

Bendra veikla dėl Jaltos su
artino JAV LB su ukrainie
čiais, su kuriais mus jungia 
daug bendrų interesų. Dialo
gas su “Pomost” buvo akstinas 
šiai svarbiai lenkų išeivijos 
organizacijai pasisakyti už 
dabartines Lenkijos sienas,

Sovietinis lageris Permėje, kur tenka kentėti ir ne vienam lietuviui

Rytų-Vakarų konfliktas eina prie galo?
DR. JONAS KUNCA,

Australija

Žmonija jau priprato ne
kreipti daug dėmesio į Rytų- 
Vakarų santykių įtampas. Juk 
per visą pusšimtį metų, nežiū
rint aštrių žodžių, kartais 
net grasinimų, neprieita prie 
tiesioginio abiejų milžinų su
sidūrimo. Atrodo, padėtis ga
lėtų taip tęstis, kol pats lai
kas išspręs šitą problemą. De
ja, jau atėjo momentas galuti
nio sprendimo.

Sovietų frontas pasistūmėjo 
tiek į priekį, kad tolimesnis 
jo pasikeitimas Vakarų nenau
dai paliktų Vakarus be galimy
bių apsiginti. Rusai yra prie 
Floridos krantų (Kuboj), Cent
rinėje Amerikoje (Nikaragvoj), 
mineralais svarbioj Rodezi- 
joj, Angoloj, Abisinijoj, gra
sina užimti P. Afriką ir Fili
pinų salas. Dėl vietos stokos 
čia nesustosiu prie platesnio 
nagrinėjimo minėtų sričių 
strateginės reikšmės, tik pa
stebėsiu, kad be P. Afrikos mi
neralų laisvojo pasaulio karo 
pramonė turėtų rimtų sunku
mų. Be Filipinų salose turimų 
amerikiečių karo bazių Ramio
jo Vandenyno apgynimas bū
tų daugiau negu problematiš
kas.

Maskvos akys yra nukreiptos 
į Pietų Ameriką, kur sovietai 
pradėjo planuoti revoliucinį 
judėjimą jau nuo 1944 m. Daug 
jie ten dirbo ir su nemažu pa
sisekimu: Kubą ir Nikaragvą 
jau perėmė į savo rankas. San 
Salvadore mažai betrūko. Li
kusieji kraštai turi organizuo
tas marksistų partizanų gau
jas. Tik Argentina, Urugvajus 
ir Čilė su nacionalistiškai 
nusiteikusių kariuomenių pa
galba pajėgė laikinai susido
roti su Maskvos revoliucinin- 
kais. Pabrėžiu, laikinai, nes 
komunistai ten organizuojasi 
iš naujo, pasinaudodami at
gautom demokratinėm lais
vėm. Čilės prezidentas gen. 
Pinochet turi nemažų sunku
mų sutramdyti keliančius riau
šes marksistus, kuriem pade
da savo laikysena ir visai ne 
kairiųjų partijų protestuoto
jai prieš dabartinį režimą. Mat 
jie nori naujų rinkimų ir šil
tų vietų parlamente bei admi
nistracijoj. Čilė būtų Maskvos 
raktas į likusią P. Ameriką. 
Iš ten per to krašto ilgas sie
nas komunizmas lengvai plės- 
tųsi į kaimyninius kraštus — 
Boliviją, Peru, Argentiną.

tuo būdu atsisakant lenkų pre
tenzijų į Vilnių ir Gudijos bei 
Ukrainos žemes. Nors Jaltos 
klausimu Bendruomenei ne
pavyko susitarti su lenkų po
grindžio organizacija KOS, 
tarpusavio santykiai ne tik 
nenutrūko, bet ir užsimezgė 
dialogas kitais klausimais ir 
pernai KOS paskelbė PLB pa- 
siūlylmų santrauką lietuvių- 
lenkų santykių išlyginimo klau
simu (1985 birželio 16, nr. 77, 
p. 5).

Atrodo, kad Bendruomenės 
laikysena Vilniaus klausimu 
iššaukė didesnį lenkų pogrin
džio respektą lietuviams ir 
įtikino lenkus skirti daugiau 
dėmesio gyvybiniams Lietuvos 
interesams.

P. Amerikoje įsigalėjusi ko
rupcija, kyšiai, socialinė ne
lygybė ir kraštų įsiskolinimas 
sudaro palankią dirvą marksiz
mo agentų veiklai. Jei sovietai 
įsitvirtintų tame žemyne, stra
teginė Š. Amerikos padėtis bū
tų beviltiška. Neįmanoma iš
pranašauti P. Amerikos būsi
mų įvykių eigos, bet viena yra 
aišku: sovietai turi galimybę 
čia laimėti. O tada jau būtų 
per vėlu Vakaram, kurie sėdė
jo rankas sudėję, žiūrėdami, 
kaip sovietai ima į savo ran
kas vieną kraštą po kito.

Nors Š. Amerika nepasižymi 
subrendimu ir nuolat kartoja 
klaidas, reikia manyti, kad Va
šingtono politikai ir strategai 
mato šį milžinišką siaubą, apie 
kurį viešai nekalbama.

Pavojus jau visai arti, bet kol 
kas nesimato Š. Amerikos reak
cijos. Kai sovietų paruošti ir 
apginkluoti revoliucininkai 
dirba dieną ir naktį, Vašing
tonas leidžia laiką, kovodamas 
su Kremliaus šešėliais. Užuot 
sustabdęs davimą paskolų So
vietų Sąjungai ir jos satelitam, 
uždraudęs technologinės ir 
ekonominės paramos tiekimą 
savo priešui, Vašingtonas sa
ve pastato į juokingą padėtį: 
skelbia ekonomines sankcijas 
Libijai, sankcijas, kurios yra 
bereikšmės, nes niekas dau
giau neprisideda prie tos ak
cijos.

Š. Amerikos vadovybė, at
rodo, nesupranta, kad arabų 
terorizmas pasibaigs tik ta
da, kai Izraelis pasitrauks iš 
užgrobtų arabų žemių. Kadan
gi žydai patys nenori pasi
traukti, Vašingtonas jiems 
gali įsakyti tai padaryti, nes 
Izraelis egzistuoja tik Š. Ame
rikos paramos dėka. Palestina 
gali būti grąžinta palestinie
čių tautai Jungtinių Tautų 
priežiūroje be jokių susita
rimų su PLO, susiskaldžiusia 
organizacija.

Sovietai apšaukia afganis- 
tiečius banditais ir teroristais. 
Kai jie pasitrauks iš Afganis
tano, pasibaigs ir tas “bandi
tizmas”.

Lietuvoje sovietai skundžia
si kapitalistų agentų ir nacio
nalistų chuliganų veikla. Kai 
jie grįš Rusijon, niekas jų ne
trukdys.

Š. Amerikos veiklos trūku
mas matomas ir sovietinės pro
pagandos atrėmimo srityje. 
Užteko rusam pareikšti, kad 
ABC turėtų sustabdyti “Ameri
ka” serijos gamybą, amerikie
čiai išsigando ir nutarė nusi
lenkti Maskvai. Ši serija pla
navo parodyti amerikiečiam, 
kaip atrodytų Š. Amerika, jei 
ten viešpatautų sovietai. Auk
sinė mintis atverti akis Š. Ame
rikos masėm! Kaip tik tai, ko 
trūksta Amerikos apsigynimo 
politikai. (ABC televizijos va
dovybė pakeitė nuomonę ir pa
žadėjo minėtą seriją rodyti. 
Red.).

Blogėjanti strateginė Vaka
rų padėtis privedė Vakarų 
vadą Š. Ameriką prie liepto 
galo, nuo kurio reikia šokti 
į marksistinę vergovę arba 
atsisukti ir mėginti atmušti 
priešą, kuris bando užkirsti 
kelią į laisvę.

(Atkelta iš 2-ro psl.) 
antikomunistinė, trečioji, kar
toju, buvo maskvinė, tai yra, 
sovietinė. Net ir tais atve
jais, kai sovietinis emigran
tas metasi į antisovietinę veik
lą, elgiasi tarsi sovietinė val
džia būtų jam pavedusi tą misi
ją. Tai iš esmės sovietinė elg
sena, galbūt net sovietiškesnė 
už Maskvoje likusių draugų. ♦ ♦ ♦

Beveik visi žmonės, kuriuos 
man teko sutikti prieš karą, 
gyveno beveik elgetiškai. Ne
daug kam iš jų patiko tai, ką 
jie matė savo akimis. Nūdien 
nepasitenkinimas yra vienas 
pagrindinių sovietinio žmo
gaus bruožų. Kažkada žmonės 
tą nepasitenkinimą dangsty
davo. Mūsų laikais pasitaiko, 
kad jį net afišuoja bravūruo- 
dami. Bet vis vien visi įsisa
vina tą patį gyvenimo stilių. 
Ar todėl, kad tikisi gražesnio 
rytojaus? Abejoju. Ar kad tiki 
gražiais komunizmo pažadais? 
Visi iš jų juokiasi. Kaip tai 
suprasti?

Turime tokį istorinių “lini
jų” (tokių skirtingų ir taip gau
sių) susikryžiavimą, kad pa
aiškint neįmanoma. Man atro
do, nepaisant visko, kad lemia
mą vaidmenį bus atlikęs tas 
nesuvaldomas srautas, kuris 
nusinešė su savim tiek daug 
gyvybių. Maskvoj jis buvo kaip 
uraganas. Istorikai nekreipia 
dėmesio į tas masės psicholo
gijos apraiškas, laikydami jas 
antraeiliais dalykais, nepa
liekančiais jokių įžiūrimų pėd
sakų. Faktinai betgi jų vaid
muo buvo milžiniškas. Aš pri
simenu, kad karo pabaigoje 
daugelis mūsų buvom nepa
tenkinti, kad jis taip anksti 
baigias. Mums būtų patikę per- 
žygiuoti per visą Europą iki 
vandenyno. Kodėl? Mes jau
tėm, kad mums grįžti namo 
reiškia klimpti į provincio- 
lizmo dumblyną, nes jis aiškiai 
matėsi horizonte . . . Visuo
tinis svaigulys buvo pasibai
gęs. Tai buvo skausminga pa
budimo valanda.

♦ * *
Kai žmonės kalba apie Mask

vą, nevartoja, dėl neaiškių 
priežasčių, žodžio “mylėti”. 
Galima mylėti Leningradą, 
Kijevą, Tbilisį... O Mask
vą? ... Už ką? Už senelio 
Kremliaus mūrus? ... Tai 
žaisliukas turistams. O be to 
dar — simbolis! Išeikit pasi
vaikščiot Maskvos gatvėmis! 
Pamatysit vien pilkus, niūrius 
namus. Niekas nepatraukia 
žvilgsnio. Jokio ženklo pra
eities — ją ištrynė, sufalsifi
kavo. Pigios valgyklėlės ir ka
vinės, nuo kurių darosi šleikš
tu. Ir tai dar jų per mažai. 
Dar reikia pakęsti stovėjimą 
eilėse, purvą, grubų žmonių 
elgesį. “Pramonės gaminių” 
krautuvės pripildytos visokio 
šlamšto. Terminas “pramonės 
gaminiai” — būdingai sovie
tinis. Kvepalai, odekolonas, 
moteriški baltiniai, kavos 
malūnėliai, dantims šepetu
kai — visa tai įeina į šią ka
tegoriją.

Skurdžios maisto parduo
tuvės. Eilės, spūstis. Godumas. 
Jokios vietelės, kur būtų gali
ma ramiai pasišnekėti su drau
gais. Gyvenimas, kurį maskvie
čiai laiko pranašesniu už vaka
riečių, pralekia daugumoj at
vejų ankštuos, skurdžiuos bu
teliuose. O tačiau pažanga ir 
tai, kad jų yra. Kažkada žmo
nės gyvendavo “komunaliniuo
se butuose. Vakariečiui būtų 
sunku įsivaizduoti, kas tie 
Maskvos “komunaliniai butai”. 
Įsivaizduokit 5-7 kambarių 

Vidurinė torontiškio “Atžalyno” tautinių šokių grupė vieno renginio pro
gramoje Toronto Lietuvių namuose Nuotr. B. Tarvydo

butą be jokių patogumų. Ka
nalizacija nuolatos sugedusi. 
Kiekvienam kambaryje po šei
mą, jei ne po dvi. Kvadratinis 
metras, kartais mažiau, asme
niui. 

♦ ♦ *
Niekas nemyli Maskvos, bet 

taip pat nėra tokių, kad jos ne
kęstų. Daug kas jieško kaip 
joje apsigyventi, o dauguma 
tų, kurie gyvena, nemainytų 
jos į jokį kitą miestą. Maskvo
je daugiau galimybių prasi
muši, susikurt patogų gyveni
mėlį. Profesinių karjerų — 
be skaičiaus. Maskvos aprū
pinimas geresnis negu dauge
lio kitų miestų. Sostinėj yra 
įvairių pramogų, kurių nerasi 
niekur kitur. Jinai arčiausiai 
Vakarų, ir kultūrinis gyveni
mas joj gyvas. Čia kalbama 
laisviau. Galima sau leisti 
dalykus, kurie uždrausti ki
tur. Taip pvz. vienu metu žur
nalas “Novy Mir” buvo už
draustas raudonojoj armijoj, 
o už šimto kilometrų nuo 
Maskvos buvo nepatariama ci
tuoti “Filosofijos problemų” 
žurnalo, kuris pasižymi pad
laižiavimu partijai.

Maskva yra plati dirva spe
kuliantų ir kitokių verteivų 
veiklai. Vienu žodžiu, pla
čioms gyventojų masėms Mask
va atrodo tartum Vakarai.

Maskva — tai milijonai žmo
nių. Kiek jų tarpe žydinčių 
valdininkų, kiek ministerių, 
futbolininkų, generolų, aka
demikų, direktorių,- įmonių 
vedėjų, spekuliantų, aktorių 
ir visokiausių biurokratų! 
Kiek žmonių sugarma kasmet 
Maskvon, nežiūrint visų drau
dimų, visokių kyšių, kombi
nacijų, teisinių potvarkių 
dėka. Daugeliui pasiseka. Pa
žvelkit tik į valstybės vyrus, 
generolus, partijos pareigū
nus, rašytojus pirmūnus ... 
Kiek iš jų yra gimę Maskvoje!

♦ * ♦
Maskvos krautuvės varga

nos, bet pažvelkit, kaip mask
viečiai apsirėdę. Maskvos 
maisto parduotuvės tuščios, 
bet užsukit aplankyt kokio 
bent kiek prasimušusio valdi
ninko. Maskvoj rasi ko tik nori! 
Bet užtat reikia pereiti per 
specialias krautuves, per juo
dąją rinką, per kombinaci
jas ... Rasit visus vynus, 
visas moteris, visokį maistą. 
Maskvoj yra visko! Narkotikų, 
sifilio, šnipų, svetimšalių, 
spekuliuojančių valiuta tipe
lių, prostitučių, budistų, ge
nijų, verteivų, homoseksualų, 
Dievo jieškotojų, parapsicho- 
logų. Čia jūs galite pamatyt 
bet kokį užsienietišką filmą, 
klausytis bet kokios Vakarų 
muzikos, perskaityt bet kokią 
knygą. Tūkstančiai žmonių čia 
veda nesibaigiančius aukšto 
intelektualinio lygio pokal
bius. Šiandien gyvybės pulsas 
tuksi Maskvoj. Jinai yra pa
grindas, versmė, centras, smai
gas, siela ir širdis to fatališ
ko žmonijos ateičiai žygio — 
komunistinės ofenzyvos prieš 
visą pasaulį. Ką bešnekėtų 
visi sovietinio režimo kriti
kai, eurokomunistai, kinie
čiai, — visi kiti komunizmo 
atšvaitai tėra gaminiai iš lie
kanų, antraeiliai, palyginus 
su Maskva. Iniciatyva plaukia 
iš Maskvos ...

Aš tegaliu pasakyti vieną 
dalyką. Būtų absurdiška tikė
tis, kad Maskva atneš pasau
liui šviesą ir jo vargų pabai
gą. Pastoviai, velnišku užsi
spyrimu, neatsižvelgdama į 
savo liaudies poreikius (jinai 
viską gali pakelti) Maskva ka
sa kapo duobę Vakarams.

Vertė sutrumpinus B. K.
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PIRMOS LEDO AUKOS

Lietuvos skęstančiųjų gelbė
jimo draugijos instruktorė Ve
rutė Lepeškaitė “Tiesos” skaity
tojus sausio 16 d. laidoje supa
žindina su pirmomis ledo auko
mis šia žiema Tvenkinyje prie 
Kudirkos Naumiesčio belaksty
damas j properša įkrito septy- 
nerių metų Osvaldas Piliulis. Jį 
išgelbėjo netoli žvejojęs Algis 
Vaičiūnas, įšokęs į ledinį vande
nį ir spėjęs sugriebti po ledu ny
rantį vaiką. Vilniaus rajone, su
sikibę už rankučių, pereiti už
šalusia duobę bandė broliukai 
Trasovskiai. Ledui įlūžus, pa
galbon atbėjo ūkyje dirbę žmo
nes, tačiau paskendo trejų me
tukų Marekas, spėjęs panirti po 
ledu Trakų rajono Totoriškių 
ežere, įlūžus ledui, nuskendo 
ketverių metų Božena Ravinska. 
Jų toliau nuo kranto nusiviliojo 
ant ledo susigūžusios gulbės. 
Aukomis tampa ir poledinės žūk
lės entuziastai. Klaipėdietis 
Jonas Vaitkus, bandęs žvejoti 
ant užpelkėjusio ir žolėmis ap
augusio Kalotės ežero, nusken
do niekieno nepastebėtas. Šių 
žiemų Lietuvos vandens tvenki
niuose žuvo 14 žmonių, trys bū
dami neblaivūs. Nuskendusiųjų 
surašė yra keturi priešmokykli
nio amžiaus vaikai ir šeši pole
dinės žūklės mėgėjai

PĖSČIŲJŲ TAKAS
Pernai turistinėje Vilniaus 

bazėje atidarytas naujas ketu 
rių kilometrų ilgio pėsčiųjų ta
kas, vingiuojantis panerto kal
vomis Tako paruošėjams talki
no būrys pedagoginio Vilniaus 
instituto studentų Jį puošia 
medžio skulptūros, per upelius 
nutiesti tilteliai, dešimtys pa
vėsinių ir laužaviečių Bazėje 
apsilankantys turistai keliau
ja ne tik šiuo taku Jiems taip
gi patinka pėsčiomis nužygiuo
ti į Verkius, aplankyti senuo
sius Mokslininkų rūmus Turis
tinė Vilniaus bazė šią vasarų 
organizuos tris dienas trunkan
čias keliones dviračiais per 
Vilnių ir Nemenčinės apylinkes. 
Dviračiais turistai taipgi galės 
pasiekti Buivydiškes ir ten su
sipažinti su jojimo sporto mo
kykla Pėstiesiems numatoma 
atidaryti kitų takų, kuris turis
tus nuves iki Žaliųjų ežerų.

PREKYBA IŠ PO SKVERNO
Vilniete Aldona Masalskytė 

sausio 22 d. 'Tiesoje" pasakoja 
savo įspūdžius iš Dzeržinskio 
gatvėje esančios turgavietės. 
Jų erzina spekuliantai, siūlan
tys deficitines prekes už dvigu
bų ar net trigubų kainų Pasta
ruoju metu jie parduoda tik po 
vienų daiktų, kad įkliuvę leng
viau galėtų išsisukti. Paskui iš 
kažkur atsineša kitų daiktų. A. 
Masalskytė skundžiasi, kad tų 
išradingų "vaizbūnų" beveik ne
pastebi milicijos pareigūnai. 
Turgavietėje netrūksta marški
nių ir kelnių, pasiūtų iš vietinės 
medžiagos, bet papuoštų firmi
nėmis užsienio etiketėmis, ku
rios taip pat yra vietinės gamy
bos: “Neturį skonio žmonės per
ka, nešioja tokius gaminius, dar
kydami save ir. beje, leisdami 
klestėti įstatymų pažeidėjams. 
Tokie pasipelnymo mėgėjai daro 
negarbę miestui ir kiekvienam 
jo gyventojui"

"AUDRA” TRAVEL 
^CORPORATION 1 9Q6 

’ Įdomios kelionės į LIETUVĄ, 
pigiausia kaina tik $1,400.00111 Kelionių ilgis 

nuo 7 iki 23 dienų. Ilgiausias laikas Lietuvoje -11 dienų!!!
I kelionių kainas įskaityta skridimai patogiomis oro linijomis, aplankant
gražiausius Europos miestus: viešbučiai, transportas, maistas, ekskur- 
sijos bei kiti patarnavimai Išvykimo datos:

Gegužės 13
Gegužės 28
Liepos 3

Liepos 10
Liepos 16.
Rugpjūčio 14

GERIAUSIOS ATSOSTOGOS KANADOJE “EXPO 86”!!!
Rugpjūčio 8 d. organizuojama aštuonių dienų ekskursija į šį nepakarto- 
lamą renginį KELIONĖS KAINA: $836.00 įskaitant skridimus iš Toronto 
ir atgal, viešbučius. 3 dienų pasą į “EXPO 86". spalvotą informacijos kny
gą. nuotaikingus pietus pramoginiame laive. 2 dienų kelionę autobusu, 
lydimą patyrusio vadovo, aplankant gražiausias Vakarų Kanados vietas 
Norintiems vykti į "Expo 86" kitomis datomis galime pasiūlyti įvairių įdo
mių maršrutų Viso pasaulio dėmesys nukreiptas į "EXPO 86”, tad vietų 
skaičius ribotas Skubėkite užsisakyti vietas dabar!

Mūsų biuras:
• Pageidaujantiems paruošia individualias keliones į Lietuvą ir 

į kitas pasaulio šalis.
• Žiemos metu specializuojasi kelionėse į Pietų Ameriką, Karibų salas, 

Havajus bei kitur
• Sutvarko vizas bei dokumentus iškvietimams
• Priima užsakymus vedimams į kitas kalbas.
• Tarpininkauja suteikiant giminėms Lietuvoje labai naudingą finansinę 

paramą, nuperkant dovanas, automobilius, tvarkant palikimus.
Vitui* 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

KELIAUTOJŲ DĖMESIUI: dėl kelionių ir (mokėjimo garantijos bei saugumo 
patariame kreiptis tik į oficialiai registruotus kelionių biurus.

UŽMIRŠTA AKMENA
Akmena prasideda Skabu- 

čiuose, pelkėtoje Medvėgalio 
papėdėje, ir įteka Jūron, nepa
siekusi Tauragės. Akmenos upė 
priklauso Jūros žuvivaisos draus
tiniui. Skaidrus Akmenos van
duo ypač patikdavo margiesiems 
upėtakiams. Nuo seno Akmenon 
neršti atplaukdavo šlakiai ir la
šišos. Žuvims kelių į nerštavie- 
tes užtvėrė Tauragės užtvanka. 
Dabar ta užtvanka buvo pertvar
kyta, padarytas specialus takas 
žuvims praplaukti. Jei naujoji 
vaga suvilios žuvis, smarkiai pa
gyvės Akmenos upė. Deja, lig šiol 
liko neišspręsta kita problema. 
Kadangi daug kur trūksta tiltų, 
automobiliais ir traktoriais va
žinėjama per Akmenos brastas. 
Skaidrų jos vandenį pradeda 
teršti patenkantys tepalai bei 
kiti nešvarumai.

SLIDES IR DVIRAČIAI
Druskininkų apylinkės išrai

žytos dviratininkų takais, kurie 
nebūna tušti ir žiemos mėne
siais. Buitininkai ant Ratnyčios 
kranto stovėjusiame sename ma
lūne atidarė sezoninį slidžių 
nuomojimo punktų. Patogus jis 
tuo. kad už poros dešimčių met
rų jau galima pradėti smagių 
kelionę slidėmis. Pavasarį ta
me punkte bus siūlomi dviračiai. 
Netoli yra gausiai lankomas Sau
lės takas, ir vasarų, ir žiemų 
viliojantis žmones aktyviai pra
leisti laisvalaikį. Nuomojimo 
punkte taipgi galima gauti spor
tinio inventoriaus reikmenų. 
Seniau jie būdavo nuomojami 
tik parai ar ilgesniam laikui, 
o dabar bus galima gauti ir va
landai kitai.

MEDŽIOKLES LAIMIKIAI
Nors medžioklės sezonas dar 

nėra pasibaigęs, spaudoje jau 
skelbiami šio sezono laimikiai. 
Pernai, kaip ir ankstesniais me
tais, daugiausia sumedžiota 
šernų — 4.800. Iki sezono pabai
gos jų skaičius padidės iki 5.500. 
Anykštėnai sumedžiojo 116 brie
džių. 261 stirnų, 281 šernų, bir
žiečiai — 99 briedžius, 90 stirnų, 
112 šernų, rokiškėnai — 82 brie
džius, 136 stirnas, 195 šernus. 
Akmenės skyriaus medžiotojai 
nušovė 154 tauriuosius elnius, 
Joniškio — 160, kiaulių -— net 
432. Pernai medžioklės plotuo
se buvo sugauta 1411 bebrų 
Neblogai sekėsi medžioti kiau
nes, lapes ir mangutus.

ATGAIVINO PARKA
Vilniaus rajono Baltosios Vo

kės parke seniau buvo Radvilų, 
vėliau — Lenskių dvaras, o da
bar yra įsikūręs sovchozo techni
kumas. Prieš keliolika metų ar
chitektas A. Tauras paruošė teri
torijos sutvarkymo planų. Erd
vios daugiamečių žolių pievutės 
buvo apsodintos raudonlapiais 
ųžuolais, vėlyvosiomis jievo- 
mis, svyruokliais gluosniais ir 
beržais. Plento pakraščiais iš
sirikiavo seni, bet gražūs si
dabriniai klevai. Vertingas se
nasis parkas yra kitoje plento 
pusėje. Jame auga daug įdomių 
bei Lietuvoje retų medžių ir 
krūmų. Parkas bus įrašytas į vie
tinės reikšmės gamtos pamink
lų sąrašą Ir vietiniai gyvento
jai. ir svečiai džiaugiasi gražiai 
prižiūrimu parku. V. Kst.

Rugsėjo 3, 
Spalio 2, 
Gruodžio 26

Kviečiame 
teirautis 
smulkesnių 
Informacijų

Po pamokų ir iškilmių smagu dainuoti lietuviškas dainas Nuotr. St. Dabkaus

Lankys lietuvius Kanados vakaruose
Visa eilė lietuvių kolonijų 

Kanados vakaruose neturi 
nuolatinių kunigų. Pagal susi
dariusių tradiciją Kanados lie
tuvių katalikų kunigų vienybės 
valdyba gavėnios metu siunčia 
kunigą misijonierių jų aplan
kyti bei vesti rekolekcijų.

Šiais metais tokią misijonie- 
rišką kelionę sutiko atlikti kun. 
Kazimieras Kaknevičius iš Lie
tuvos kankinių parapijos To- 
ronte-Mississaugoje. Jis prieš 
dvejetą metų yra baigęs teolo
ginius mokslus Romoje ir ten 
įšventintas kunigu. Prieš tai 
gyvai reiškėsi visuomenėje ir 
vaidybinėje lietuvių veikloje, 
dirbo kanadiečių pramonėje 
ir kurį laiką buvo darbininkų

VAŽIUOJANTIEMS Į PASAULINĘ PARODĄ
Lietuviai, planuojantys ši? 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 2117. Telefonas: (604) 536-9771.

Hamilton, Ontario
AMALIJOS IR JUOZO GEDRIŲ 

draugai bei giminės suruošė jiems 
staigmeną — įkurtuves puikiuose 
jų namuose. Gedriai yra veiklūs 
lietuvių apylinkėje, gražiai iš
mokę sūnus kalbėti lietuviškai.

EDIS ZUBAS jau penkti metai 
priklauso McMaster universiteto 
krepšinio komandai. Vasario 7 d. 
rungtynių pertraukos metu buvo 
transliuojamas gan ilgas pasikal
bėjimas su juo per televizijos XI 
kanalą. Jis pasisakė esąs lietuvių 
kilmės. Apie jį gerai atsiliepė 
komandos treneris.

VYSK. M. VALANČIAUS MO
KYKLA surengė tradicinę Kalė
dų eglutę gruodžio 21 d. Jau ke
linti metai mokykla šiai progai 
surengia kalėdinį vaidinimą. 
Šiais metais mokiniai suvaidino 
Vandos Prankienės “Gyvi žaisliu
kai”. Vaidino visi pradžios mokyk
los mokiniai. Visi vaidintojai, 
ypač vyresnieji, jaučiasi sceno
je laisvai — mat jau kelinti me
tai gauna patyrimo. Pilna salė pub
likos žavėjosi vaikų apranga ir ga
bumais. Atvyko Kalėdų senelis iš 
Lietuvos ir apdovanojo visus vai
kus. Po pasirodymo visi buvo pa
vaišinti darbščiųjų tėvų komite
to narių. Programa buvo atspaus
dinta su trumpa santrauka, kad 
būtų lengviau sekti eigą. V. S.

NETIKĖTAI MIRUS a. a Petrui 
Latauskui, vietoj gėlių, reikšda
mi užuojautą velionies dukroms 
Genei, Gražinai, Nijolei. Danai, 
jų šeimoms ir visiems artimiesiems, 
paaukojo Tautos fondui $25 Roma 
Savekaitė-Wass, $20 — J. EI. Bajo
raičiai. E, L. Klevai. $10 —J. Asme- 
navičius, V. Gelžinis. A. Patamsis. 
A. Prunskus, M. I. Repečkos, $5 — 
A. St. Šukaičiai. Visiems aukoto
jams nuoširdus ačiū.

Tautos fondo ststovybė 
Hamiltone

MIRUS a. a. PETKUI LATAUS
KUI, dukra Dana Enskaitienė jo 
atminimui paaukojo $50 DLK Al
girdo šaulių kuopai Hamiltone. 
Nuoširdus ačiū Kuopos valdyba

Ottawa, Ontario
Dr. V. KUDIRKOS MOKYKLAI 

šių metų pavasarį sukanka 35 me
tai nuo jos įsteigimo. Per šį lai
kotarpį mokykla ištisai neveikė: 
turėjo porą sutrikimų Atgaivinta 
1969 m pastoviai veikia, naudoda
masi vietos mokyklų patalpomis

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 

unijos pirmininku. Dabar jis 
yra atsidėjęs sielovadinei lie
tuvių veiklai.

Štai jo misijonieriškos ke
lionės planas: Sudburis — kovo 
8 ir 9 d.d., Sault Ste. Marie — 
kovo 9 ir 10 d.d., Edmontonas — 
nuo kovo 12 iki 18 d.. Kalgaris — 
nuo kovo 19 iki 25 d., Winni- 
pegas — nuo kovo 26 iki 31 d.

Vankuverio lietuvių lanky
mas, jų pačių pageidavimu ati
dėtas vėlesniam laikui ryšium 
su ten rengiama pasauline pa
roda. Pamaldos bei rekolekci
jos lietuviams katalikams mi
nėtose vietovėse įvyks, kaip 
ir pernai, įprastose vietose. 
Smulkesnes informacijas tei
kia vietiniai ryšininkai. Inf,

Šią sukaktį mokykla ketina pa
minėti baigus mokslo metus — ge
gužės 18. sekmadienį, per Sekmi
nes. Ta proga baigiamas paruošti 
padidintos apimties metinis mo
kyklos leidinys "Trupinėliai”. 
Šis leidinys išeis jau dvyliktąjį 
kartą. Sukaktuviniam leidiniui 
buvo paprašyti atsiųsti savo pa
sisakymus buvę jos mokytojai, rė
mėjai ir švietimo komisija.

Nors valdžia oficialiai pasisa
ko remianti “Heritage Language” 
programą, tačiau praktiškai ją 
vykdant, atrodo, tarsi stengiama
si negausias etnines grupes lik
viduoti. Vietos švietimo vadybos 
dėl nustatyto reikalavimo turėti 
ne mažiau 16 mokinių klasėje, nu
traukė mokytojams atlyginimą. Be 
to. tokios negausios grupės, kaip 
mūsiškė su 10 mokinių, dar turi 
mokėti nuomą už patalpas po 4 do
lerius nuo mokinio už mokslo 
metus.

Atrodytų, kad atitinkamos mū
sų viršūnės turėtų aiškintis su 
valdžios viršūnėmis ir rasti pa
tenkinamą, nediskriminuojantį ma
žesnes grupes sprendimą.

Juk kiekviena etninė grupė sa
vąja kalba ir kultūra yra dalis tos 
gražios gėlių puokštės, kuria taip 
didžiuojasi ir garsinasi provinci
nės ir federacinė vyriausybės 
daugiakultūrė programa.

Dr. VINCAS KUBILIUS mirė š. 
m. sausio antrojoj pusėj Toronte. 
Jis buvo ilgametis šios apylinkės 
gyventojas, labai aktyvus jos na
rys. Prieš kelerius metus buvo 
išsikėlęs gyventi į Torontą, ta
čiau Otavos tautiečiai, patyrę 
apie jo mirtį, skaudžiai pergyveno.

Artimiausių pamaldų metu, ku
rios įvyko sausio 26. sekmadienį.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIU T T7 A M
KREDITO KOOPERATYVAS 1 ALK A
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.................... 61/>%
term, indėlius 1 m.............
term, indėlius 3 m.......... 10 /«%
reg. pensijų fondo.............8i/j%
90 dienų Indėlius............ . 9%
(minimum $5.000)
Reg. pensijų 1 m................ 91/?% 

Mišias už mirusįjį atnašavo kun. 
dr. V. Skilandžiūnas. Per pamoks
lą tarė apie jį jautrų žodį. Mišias 
užprašė apylinkės valdyba. Lietu
vių katalikų mokslo akademijos 
Otavos židinio vadovybė ir Lie
tuvių fondo įgaliotinis Otavos apy
linkės.

Iš Otavos į laidotuves dar su
skubo nuvykti keletas asmenų. Da
lis tautiečių, nesuskubę pagerbti 
velionies pasiunčiant gėlių, auko
jo Lietuvių fondui. Jis buvo vie
nas iš pirmųjų įsikūręs Otavoje 
dar 1950 m.; dalyvavo keliose apy
linkės valdybose, eidamas įvairias 
pareigas. Visiems jis buvo nuo
širdus, paslaugus, atviras ir mielas.

Jo mylimai žmonai Verutei (taip 
jis ją vadindavo), dukrai Vidai su 
šeima Toronte visų otaviškių nuo
širdžiausia užuojauta. A. V.

MIRUS a.a. dr. VINCUI KUBI
LIUI, artimieji draugai bei pa
žįstami vietoje gėlių aukojo Ka
nados lietuvių fondui: $30 — J. A. 
Zubrickai; $25 — K. B. Vilčinskai; 
$20 — KLB Otavos apylinkė, J. D. 
Daniai; $10 — J. A. Buivydai, A. 
S. Danaičiai, K. Gudžiūnas, J. A. 
Morkūnai, A. K. Poviloniai, A. Ši
manskienė; $5 — kun. dr. V. Ski
landžiūnas. KL fondas reiškia už
uojautą šeimai ir dėkoja aukoju
siems. KLF

St. Petersburg, Florida
GYDYTOJŲ PASKAITOS, Sau

sio 12 d. Lietuvių klube kalbėjo dr. 
B. Pumputienė tema: “Ką valgyti, 
kad būtume sveiki?", dr. V. Žirnie
nis — tema “Judėjimo reikšmė vy
resniojo amžiaus žmonių gyveni
me”, o dr. A. Milius atsakinėjo į 
raštu pateiktus klausimus. Pro
gramai vadovavo A. Kamiene. 
Paskaitų klausęsis apie 350 as
menų.

NAUJA VALDYBA. Dabartinę 
Lietuvių klubo valdybą sudaro, 
pirm. A. Karnius, vicepirm. K. Vai
čaitis, sekr. A. Krulikienė, finan
sų sekr. P. Andrejauskas, ižd. J. 
Kirtiklis, nariai — J. Grėbliaus- 
kas, I. Jurgėlienė, A. Kamiene, V. 
Kartanas, E. Purtulienė, J. Švedas, 
A. Ulbinas. Naujoji valdyba parei
gas perėmė š. m. sausio 19 d. Bu
vęs pirm. K. Jurgėla įteikė nau
jam pirmininkui ryšulį raktų, H. 
Lukoševičius paskaitė humoristi
nių posmų, o svečias iš Los Ange
les rež. P. Maželis — J. Dantienės 
feljetoną “Po daugelio metų”.

SUKAKTUVINI KONCERTĄ sau
sio 22 d. surengė ALTos skyrius sa
vo veiklos dešimtmečio proga. 

•Programą pradėjo pirm. inž. A. Šu
kys, sekr. O. Galvydienė supažin
dino su koncerto soliste Egle 
Rūkštelyte-Sundstrom. Po koncer
to buvo vaišės ir šokiai.

TAUTINĖS LIETUVIŲ SĄJUN
GOS skyrius sausio 26 d. suren
gė kultūrinę popietę. Irena Kriau- 
čeliūnienė iš Čikagos parodė šim
tinę skaidrių, padarytų jos kelio
nėje po Tolimuosius rytus. Pirm. 
V. Gruzdys visiem išreiškė padė
ką. L. Ž.

• Užsakykite “Tėviškės žibu
rius" kaip dovaną jaunavedžiams, 
draugams, pažįstamiems.

IMAME UŽ: 
neklln. turto pask........... 11
asmenines paskolas........ 13%
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi Iki $2.000.
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $25.000.

JA Valstybės
A. a. prel. dr. Petro Celiešiaus 

palaikai sausio 5 d vakarą bu
vo atvežti į Los Angeles Šv. Kazi
miero parapijos šventovę. Roži
nius vadovavo ir koncelebraci- 
nes Mišias atnašavo vysk. P. 
Baltakis, OFM, su prel. J. Kučin- 
giu, prel. V. Bartuška, kun. A. 
Olšausku, kun. dr. L. Andrieku- 
mi, OFM, ir kun. dr. I. Urbonu. 
Velionies nueitą kelią aptarė 
vysk. P. Baltakis, OFM, pabrėž
damas, kad jis kuklias savo san
taupas paliko ateitininkų veik
lai. Sausio 6 d. koncelebraci- 
nėms Mišioms vadovavo vysk. A. 
Deksnys, pamoksle kalbėjęs apie 
velionies darbus V. Europoje. 
Po pamaldų velionis palaidotas 
Šv. Kryžiaus kapinėse. Čia buvo 
perskaityta Ateitininkų federa
cijos vado J. Polikaičio atsiųs
ta telegrama. Ateitininkų sen
draugių vardu atsisveikino lai
dotuvėms vadovavęs J. Motiejū
nas, LB vardu — O. Razutienė, 
ALTos — A. Mažeika, Lietuvos 
vyčių — J. Kiškis, Vistos gyven
tojų — poetas B. Brazdžionis, 
ateitininkų jaunimo — M. Palu
binskaitė, kunigų — kun. I. Ur
bonas. Atsisveikiniman taipgi 
įsijungė D. Mickutė-Mitkienė ir 
E. Tumienė.

Dabartiniai ir buvusieji “Gran
dinėlės” šokėjai gegužės 24-25 
d.d. susitiks Klivlande. Rengėjų 
komitetui vadovauja šio sąskry
džio iniciatorė Dalia Zylytė-Mo- 
tiejūnienė, talkon pasikvietusi 
20 Klivlande gyvenančių buvu
sių “Grandinėlės” šokėjų ir mu
zikantų. Suvažiavusieji prisi
mins jaunystės dienas Liudo Sa- 
gio pravestoje pamokoje, daly
vaus specialiose pamaldose Die
vo Motinos parapijos šventovė
je, susipažinimo ir pažinčių at
naujinimo vakare, dabartinių 
šokėjų surengtame koncerte. 
Sąskrydžio proga suplanuoti ir 
pagaminti specialūs sportiniai 
marškiniai ir marškinėliai. Per 
33-jus veiklos metus “Grandinė
lė” yra turėjusi daugiau kaip 
500 per jos eiles perėjusių na
rių. Suvažiavimas bus užbaigtas 
iškilmingu pokyliu.

Žmogaus teisių pažeidimus 
okupuotoje Lietuvoje 1983-84 
m. apimantį leidinį “Violations 
of Human Rights in Soviet Occu
pied Lithuania" redagavo PUB 
visuomeninių reikalų komisi
jos vicepirm. Gintė Damušytė, 
dirbanti Lietuvių informaci
jos centre Niujorke. Jį tikima
si išleisti JAV LB visuomeni
nių reikalų parūpintomis lėšo
mis šį pavasarį. LB leidinys yra 
metraštinio pobūdžio. Jį į savo 
katalogą įtraukė bibliotekas 
knygomis aprūpinanti Bowker 
institucija.

Dr. Bronio Kaslo veikalą “La 
Lithuanie et la Seconde Guerre 
Mondiale” (Lietuva ir II-sis pa
saulinis karas) prieš keletą me
tų JAV LB krašto valdybos rūpes
čiu ir lėšomis išleido viena Pran
cūzijos leidykla. Pernai rudenį 
JAV LB visuomeninių reikalų 
komisija, vadovaujama J. Urbo
no, iš leidyklos nupirko 500 to 
veikalo egzempliorių, juos no
rėdama paskleisti prancūziškai 
kalbančių šalių bibliotekose. 
Prancūzijos, Belgijos, Šveica
rijos ir Liuksemburgo biblio
tekoms pasiųsti 367 egzemplio
riai, Alžerijos, Maroko ir Tu- 
nizijos — 49, didesnius pran
cūziškų knygų rinkinius turin
čioms V. Vokietijos bibliote
koms — 84. Komisija gauna pa
dėkos laiškų iš bibliotekų.

Brazilija
Vyskupo Pauliaus Baltakio, 

OFM, sutikimui ruošiasi Sao 
Paulo ir apylinkių lietuviai. Jis 
atskrido vasario 14 d. ir pas Bra
zilijos lietuvius viešės iki kovo 
4 d. Svečias dalyvaus Šv. Juoza
po šventovės 50 metų sukakties 
iškilmėse, pašventins šv. Kazi
miero paveikslą. Vasario 21-23 
d.d. vysk. P. Baltakis, OFM, ves 
rekolekcijas “Lituanikos” sto
vyklavietėje, dalyvaus lietuvių 
katalikų konferencijoje. “Litua
nikoje” pašventins lietuvių ar
chyvui skirtą pastatėlį. Vasa
rio 16 minėjimas bus susietas 
su Šv. Juozapo šventovės sukak
timi. Vysk. P. Baltakis. OFM, da
lyvaus ateitininkų susirinkime, 
susitiks su Brazilijos leituvių 
sąjungos veikėjais. Vasario 24-25 
d.d. vysk. P. Baltakis, OFM, ap
lankys Petuibės lietuvius, vasa
rio 26-28 d.d. — Rio lietuvius. 
Kovo 2 d. dalyvaus Šv. Kazimie
ro šventėje Mokoje. Kovo 4 d. 
jis išskris pas Montevideo lie
tuvius Urugvajuje, iš kur aplan
kys Argentinos lietuvius kovo 
12-26 d.d.

Lietuvių kolonija susilaukė 
naujo gydytojo — dr. Viktoro 
Tumo, kuriam diplomas buvo 
įteiktas 1985 m. gruodžio 21 d. 

Jis yra Vytauto ir Aldonos Tu
mų sūnus, pasirinkęs neurolo
gijos sritį.

Australija
Metiniame kredito draugijos 

“Talka” Sydnėjaus skyriaus na
rių susirinkime Lietuvių klubo 
patalpose įvadinį žodį tarė val
dybos pirm. M. Petronis, atsi
stojimu pagerbti metų laiko
tarpyje mirę nariai. Praneši
mus apie Sydnėjaus skyriaus 
veiklą padarė kiti valdybos na
riai. Juose pabrėžta, kad “Tal
kos” skyrius sparčiai auga įna
šais, bet yra atsilikęs paskolų 
parūpinimu. Joms per mažai 
gaunama prašymų, nors sąlygos 
paskoloms “Talkoje” yra geres
nės nei daugelyje kitų finansi
nių institucijų. “Talkos” skyriui 
priklausantys tėvai buvo ragi
nami atsiųsti savo vaikus, kurie 
paskolų reikalais dabar dažnais 
atvejais kreipiasi į finansines 
australų institucijas. “Talkos” 
skyrius $1.500 iš savo pelno pa
skyrė kultūrinėm Sydnėjaus lie
tuvių organizacijom.

Adelaidės ateitininkai sausio 
9 d. surengė išleistuvių vaišes 
trim į Vasaro 16 gimnaziją iš- 
vysktančiom lietuvaitėm — Ani- 

«tai Baltutytei, Linai Jablons- 
kytei ir Birutei Stalbaitei. Jos, 
baigusios gimnazijos kursą Aust
ralijoje, dabar bandys pagilin
ti lietuvių kalbos bei kitas lie
tuviškas žinias Vasario 16 gim
nazijoje. Išleistuvių progra
mai vadovavo ateitininkų pirm. 
A. Kubilius. Išvykstančiosioms 
įteikti vokai su organizacijų 
ir paskirų asmenų finansine 
auka tolimai kelionei. Parapi
jos klebonas kun. J. Petraitis, 
MIC, linkėjo iš Vasario 16 gimna
zijos parsivežti ryžtą išlikti lie
tuvaitėmis ir jį perduoti Aust
ralijoje augančiai jaunajai lie
tuvių kartai.

Britanija
A. a. Ignas Šimkus, iškamuo

tas paralyžiaus, mirė vienoje 
Nottinghamo ligoninėje 1985 m. 
lapkričio 21 d. Velionis gimė 
1912 m. Mažeikių apskrities Kna
bikių kaime. Atlikęs karinę prie
volę, tarnavo policijoje. Iš Lie
tuvos su šeima pasitraukė 1944 
m., grįžtant sovietams. Angli- 
jon atvyko 1947 m. ir apsigyveno 
Nottinghame. Pradžioje gavo 
darbą plytinėje, vėliau tapo li
tuotojo ir šioje specialybėje 
dirbo iki pensijos. Velionies 
namo durys buvo atviros visiems 
lietuviams. Dalyvavo DBLS veik
loje, finansiškai rėmė labdarą. 
Palaidotas lapkričio 27 d. iš Šv. 
Barnabo katedros Wilford Hill 
kapinėse. Gedulines Mišias at
našavo ir laidotuvių apeigas at
liko kun. dr. S. Matulis, MIC. Ka
pinėse DBLS vardu atsisveikino 
K. Bivainis.

Naujų metų sutikimą Mančes
terio lietuvių klube surengė 
ramovėnai. Renginiui vadova
vo ramovėnų sekr. J. Verbickas. 
Baigiantis seniesiems ir artė
jant naujiesiems metams, visus 
sutiktuvių dalyvius sveikino 
klubo pirm. A. Podvoiskis, ra
movėnų sekr. J. Verbickas, iš 
Čikagos atostogų atvykęs J. Ke
turakis. Nauji metai sutikti 
Lietuvos himnu.

Prancūzija
A. a. Henry-Louis Dubly, bu

vęs Lietuvos garbės konsulas 
Lille mieste, mirė 1985 m. ba
landžio 15 d. Saint-Malo vieto
vėje, sulaukęs 83 metų amžiaus.

Vokietija
Jonas Giemža, pasižymėjęs 

ekonominių bendrovių steigi
me Lietuvoje, sausio 20 d. pra
dėjo šimtuosius savo amžiaus 
metus. Jis yra gimęs 1887 m. sau
sio 20 d. Panevėžio apskrities 
Auliškio kaime. Mokėsi Mintau
jos gimnazijoje, dalyvavo 1905 
m. revoliucijoje. Buvo suimtas 
ir kalintas už bandymą išlais
vinti politinius kalinius iš Šiau
lių kalėjimo. 1907 m. apsigyve
no Petrapilyje, mokėsi komerci
jos institute, I D. karo metais 
reiškėsi lietuviams šelpti komi
tete, organizavo lietuvių liau
dies universitetą Pskove. Grį
žęs atsikuriančion Lietuvon, dir
bo Lietuvos kariuomenės ūki
nių reikalų skyriuje. Tada įsi
jungė į daugelio bendrovių or
ganizavimą. Labiausiai pasižy
mėjo su “Pienocentru”, kuriame 
jam teko dirbti 1927-40 m. ir 1943- 
44 m. šios bendrovės pirminin
ku bei vyr. direktoriumi. Po
karyje dalyvavo Lietuvių Bend
ruomenės organizavime V. Vo
kietijoje, buvo išrinktas VLB 
krašto valdybon. 1957-65 m. te
ko būti vykdomosios VLIKo ta
rybos pirmininku ir “Eltos” di
rektoriumi. Vėliau suorgani
zavo “Labdaros” šalpos draugi
ją, remiančią moksleivius, ku
riai ir dabar vadovauja.



Okupuotos Lietuvos vyskupų žodis
Lietuvos vyskupų ir vyskupijų valdytojų antrasis žodis tikintiesiems, rengiantis Lietuvos krikšto jubiliejui
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Įdomybės kelionėje į Libiją
BRANGŪS LIETUVOS 

KATALIKAI!
“Tikėjimas laiduoja mums 

tai, ko viliamės, įrodo tikro
vę, kurios nematome”. Šiuos 
Šventojo Rašto žodžius (Žyd. 
11,1) gyvai prisimename da
bar, pradėdami antruosius 
Lietuvos krikšto jubiliejui 
dvasinio pasirengimo metus.

Pirmieji, 1985-ieji, buvo pa
vadinti Gerosios naujienos me
tais. Prisiminėme, kokiais ne
lengvais keliais krikščionybė 
į mūsų kraštą atėjo, kokias re
ligines bei moralines verty
bes per 600 metu j tikinčiųjų 
dvasią įskiepijo.

1986-ieji bus Sąmoningo ti
kėjimo metai. Stengsimės kuo 
geriau pažinti savo šventąjį 
tikėjimą, įvertinti jo aktualu
mą mūsų gyvenimui.

1. “Daugel kartų ir įvairiais 
būdais praeityje Dievas yra 
kalbėjęs mūsų protėviams per 
pranašus, o galiausiai šiomis 
dienomis jis prabilo į mus per 
Sūnų”, — skaitome Šv. Rašte 
(Žyd. 1,1-2).

Iš tikrųjų į mus prabilo Die
vas. Mūsų Kūrėjas su mumis — 
savo kūriniais — pasidalijo 
dieviškąja išmintimi, paskel
bė mums savo valią, apreiškė 
būtinąs išganymui tiesas ir 
parodė kelius į laimę. Dievo 
pašaukti pranašai išrinktajai 
tautai skelbė Dievo žodį, t. y. 
mokė ją Dievą pažinti, jį mylė
ti, garbinti, ragino laikytis 
Dievo įsakymų; įspėdavo, kad 
tauta bijotųsi Dievą įžeisti, 
nusidėjėlius kvietė atgailoti, 
stiprino Išganytojo atėjimo 
viltį.

Dievo Sūnus Jėzus Kristus 
trejus metus skelbė pasauliui 
Evangeliją. Jis patvirtino pra
našų žodžius ir atidengė žmo
nijai naujus dieviškos būties 
bei išminties lobius: atsklei
dė Švenčiausiosios Trejybės 
slėpinį ir tėvišką Dievo mei
lę žmogui; ryškiau nušvietė 
Dievo įsakymų prasmę, davė 
naują įsakymą — mylėti žmo
nes taip, kaip jis pats myli. 
Pagaliau įsteigė Bažnyčią ir 
jai pavedė tęsti evangelizaci
ją, t. y. mokyti žmones die
viškojo mokslo ir vesti tautas 
išganymo keliu.

Išganytojo paskelbtoji Evan
gelija, pranašų balsas, apašta
lų raštai — tai neišsemiamas 
dieviškosios išminties šaltinis. 
Ši dangaus išmintis suraštyta 
Šv. Rašto knygose, ją aiškina 
bei saugo krikščioniškoji tradi
cija — nuolatinis visos krikš
čionijos tikėjimas. Katalikų 
Bažnyčia, Šventosios Dvasios 
gaivinama bei lydima, skelbia, 
gina nuo klaidų ir autoritetin
gai aiškina Dievo apreiškimą.

Per Krikštą tapdami Kata
likų Bažnyčios nariais, Dievo 
vaikais, tampame ir dieviško
jo mokslo šviesos paveldėto
jais. Iš Krikšto kyla pareiga 
pažinti dieviškąjį mokslą: ži
noti tikėjimo tiesas, vertinti 
jas ir jų šviesoje gyventi.

Mes, Lietuvos Vyskupai ir 
vyskupijų Valdytojai, pade
dami kunigų, bažnyčiose jums 
nuolat skelbiame ir aiškiname 
tą brangųjį tikėjimo paveldą. 
Prašome ir raginame jus gy
viau domėtis tikėjimo klausi
mais.

Žmogus myli tai, ką pažįstą 
esant gera. Pažinę tikėjimo 
grožį, supratę palaimingą jo 
reikšmę, panorėsime ir savo 
gyvenimą kurti pagal tikruo
sius Kristaus idealus, Dievo 
draugystėje.

2. Kiekvienas mąstantis žmo
gus nori gauti išsamius bei aiš
kius atsakymus į gyvybiškai 
svarbius klausimus: koks ma

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
BE AUKŲ NEBUS DARBŲ!

Norinčių dirbti yra, bet 
ŠVIETIMAS, KULTŪRINĖ BEI POLI
TINĖ VEIKLA IR VISI KLB DARBAI 
N E [MANOMI BE JŪSŲ AUKŲ.

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

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

nuo pajamų mokesčio.
KLB krašto valdyba

no gyvenimo tikslas, kokia ma
no darbo ir kančios prasmė, 
kas manęs laukia po kūno mir
ties, ar aš turiu dvasinę bei 
nemirtingą sielą, ar yra amži
nasis gyvenimas, bei koks jis 
yra, ar yra Dievas ir koks jis, 
kas iš tiesų gera ir dora, o kas 
ne, kuo turiu grįsti savo santy
kius su kitais šeimoje ir visuo
menėje ir 1.1.

Į šiuos ir panašius klausi
mus nuo seniausių laikų įvai
riai bando atsakinėti filoso
fai, bet jų nuomonės labai skir
tingos. Matyt, mūsų prigimti
nės išminties nepakanka 
šioms problemoms iki galo iš
spręsti. Turime dėkoti Apvaiz
dai, kad mes nelikome tamsoje 
bei nežinioje. Dieviškasis Mo
kytojas Jėzus Kristus aiškiai 
ir gyvenimiškai atsakė į šiuos 
didžiuosius žmonijos klausi
mus ir savo elgesiu parodė gra
žiausią sektiną pavyzdį. Todėl 
jis ir galėjo apie save pasaky
ti: “Aš esu kelias, tiesa ir gy
venimas” (Jn 14,6), “Kas seka 
manimi, nebevaikščios tamsy
bėse, bet turės gyvenimo švie
są (Jn 8,12).

Visa, ką Išganytojas žmoni
jai paskelbė ir parodė, jau yra 
tapę milijonų ir milijardų žmo
nių gyvenimo programa, jų lai
mės kelias. Kristaus mokslo ir 
asmenybės sužavėti nesuskai
tomi būriai krikščionių kanki
nių už jį yra atidavę ir savo 
gyvybę, žemiškąją, laikiną gy
vybę — laimėję amžinąjį gyve
nimą danguje.

Trumpa Kristaus ir jo Baž
nyčios mokslo santrauka sura
šyta nedidelėje knygutėje — 
katekizme. Kas tik turime ar 
galime gauti katekizmą — tą 
brangųjį tikėjimo vadovėlį, 
kuo dažniau jį skaitykime ir 
jauskime, kad kiekvienas jo 
žodis, kiekviena raidė patvir
tinta ir pašventinta milijonų 
gyvenimu ir mirtimi.

Su katekizmu paprastai susi
pažįstame vaikystėje — nuo
širdžiai, bet negiliai. Jei vė
liau nepasirūpiname į katekiz
mą gilintis, nenuostabu, kad 
daug ką užmirštame ir liekame 
be vadovo. “Jėzūs pamatė di
džiulę minią, ir jam pagailo 
žmonių, nes jie buvo tarsi avys 
be piemens” (Mk 6,34) — ar ne
sikartoja šis vaizdas?!

Norėtume kartkartėmis pri
minti visiems tikintiesiems 
— vaikams, jaunimui ir suau
gusiems: sekmadieniais pa
skirkite bent pusvalandį ka
tekizmui. Naudingų paaiškini
mų apie tikėjimo tiesas, do
rovės reikalavimus, išgany
mo priemones ir liturgines 
apeigas rasite maldynuose. 
Šiandien katekizmas ir maldy
nas yra vieninteliai jums pri
einami rašytiniai tikėjimo 
tiesų šaltiniai, tad juo labiau 
studijuotini.

3. Šiais Sąmoningo tikėjimo 
metais visose bažnyčiose bus 
dažniau sakomi kateketiniai 
pamokslai. Dėmesingai jų 
klausykitės, grįžę namo su ar
timaisiais juos aptarkite.

Didysis Lietuvos Švietėjas 
ir blaivintojas vyskupas Mo
tiejus Valančius 1860 m. ap
linkraščiu rekomendavo kuni
gams visada, ypač per gavė
nią, bažnyčiose aiškinti ka
tekizmą. Jo nuomone, katekiz
mo aiškinimas yra viso reli
ginio švietimo pagrindas. Ga
nytojas pabrėžė, kad religi
nio tamsumo, krikščioniško
sios moralės pažeidinėjimų 
priežastis dažnai yra nepakan
kamas katekizmo aiškinimas. 
Deja, ir šiandieną dalis kata
likų nesuvokia tikėjimo tiesų 
grožio, laikosi labai abejoti
nos vertės moralinių pažiūrų 

todėl, kad yra primiršę kate
kizmą.

Pasilaiko katalikų jaunuo
lių, kuriems tėvai vaikystėje 
nesudarė sąlygų pasirengti 
pirmąjai išpažinčiai ir Komu
nijai. Prašome ir raginame to
kius jaunuolius šiais Sąmo
ningo tikėjimo metais pasi
rengti pirmajai išpažinčiai 
bei Komunijai ir įsijungti į 
praktikuojančių tikinčiųjų 
gretas. Nekrikštytus, bet ke
lią į tikėjimą suradusius 
kviečiame priimti pirmąjį, 
svarbiausiąjį Krikšto sakra
mentą. Kreipkitės į jums pri
einamus kunigus, — jie mielai 
jums padės.

Kurie ruošiatės santuokai, 
per ilgesnį laiką uoliai kar
tokite katekizmą; kad sąmo
ningai priimtumėte Santuokos 
sakramentą ir pasirengtumėte 
katalikiškai gyventi šeimoje. 
Sulaukę kūdikio, nevėluokite 
jam parūpinti Dievo malonės 
— neatidėliokite Krikšto.

Tikintiesiems tėvams prime
name, ką yra nutarę popie
žiaus vadovaujami II Vatika
no susirinkime vyskupai: “Šei
ma yra pirmoji visuomeninių 
dorybių, būtinų kiekvienai 
visuomenei, mokykla. Ypač 
svarbu, kad krikščioniškoje 
šeimoje, klestinčioje Santuo
kos sakramento malone ir pa
reigomis, vaikai nuo anksty
vo amžiaus būtų išmokyti pa
žinti ir garbinti Dievą, mylė
ti artimą pagal Krikštu gau
tąjį tikėjimą” (Krikščioniško
jo auklėjimo deklaracija, 3).

4. Rengdamiesi Lietuvos 
Krikšto jubiliejui, esame pa
siryžę 1986 metų gavėnią skir
ti atgailai už nuodėmes tikė
jimui.

Tikėjimas yra žvaigždė, nu
šviečianti kelią į Dievą. Tikė
jimas atveria mums dvasinį, 
amžinąjį pasaulį, kurio dali
ninkai mes esame. Tikėjimas 
yra pirmoji iš trijų dieviškų 
dorybių. “Be tikėjimo neįma
noma patikti Dievui. Kas arti
nasi prie Dievo, tam būtina 
tikėti, kad jis yra ir kad jieš- 
kantiems jis atlygina”, —- skai
toma Šv. Rašte (Žyd. 11,6).

Per Krikštą įsipareigojome 
tikėti ir mylėti Dievą, Šven
čiausioje Trejybėje vieną, ti
kėti, ko moko Katalikų Bažny
čia, vengti visokių blogio vi
lionių. Šį pažadą kiekvienais 
metais atnaujiname Didįjį šeš
tadienį, Velyknakčio Mišiose. 
Priimdami Sutvirtinimą, gau
name malonę — tikėjimą išpa
žinti, saugoti, platinti ir ginti, 
taip pat vengti nuodėmių 
prieš tikėjimą, o kartu ir at
gailoti už šias nuodėmes.

Religinių pareigų apleidi
mas, tikėjimas burtais, klai- 
datikystė, tikėjimo atsižadė
jimas, kova su tikėjimu — tai 
nuodėmės prieš tikėjimo dory
bę. Šios nuodėmės atitraukia 
mus nuo galutinio gyvenimo 
tikslo — mums skirto amžinojo 
gyvenimo, atitraukia nuo am
žinosios laimės šaltinio — 
Dievo, skurdina mūsų dvasinį 
gyvenimą, drauge apkartina ir 
žemiškojo gyvenimo dienas. 
Jėzus Kristus įspėja: “Iš tie
sų, iš tiesų sakau jums: kiek
vienas, kas daro nuodėmę, yra 
nuodėmės vergas” (Jn 8,34).

Todėl būtina atgailoti bei 
atsiteisti Dievui už dvasinį 
atšalimą, už jo garbės panieT 
kinimą, už tuos, kurie patys 
pasuko dvasinės tamsos keliu 
ir kitus stengiasi juo vesti. Mi
nėta intencija per gavėnią au
kosime Kryžiaus kelią, Grau
džius verksmus, pasninką bei 
visas gavėnios maldas. Tinka
mai permaldavę Dievą, galėsi
me tikėtis, jog atsigaivins ti
kėjimas mūsų pačių ir mūsų 
brangiųjų sielose. Juk tikė
jimas — ne teorinis tiesų pri
pažinimas, o viso žmogaus — 
proto, valios ir širdies atsi
liepimas.

Šv. apaštalas Paulius Tesa- 
lonikos krikščionims rašė: 
“Mes jaučiame pareigą visuo
met dėkoti, broliai už jus Die
vui, ir tai teisingą, nes jūsų 
tikėjimas klestėte klesti” (1,3).

Broliai, seserys, brangūs ti
kintieji! Domėkitės Kristaus 
atnešta ir paskelbta dieviško
sios išminties šviesa. Dievo 
apreikštos tiesos ilgesį jun
kime su atgaila, tada ir mūsų 
sielos patirs tikėjimo palaimą. 
Amen.

Pasirašė Lietuvos vyskupai 
ir vyskupijų valdytojai

Kaunas, 1985 m. lapkričio 11 d.

Rašytojo JONO BILIŪNO gimtinė okupuotoje Lietuvoje. Iš A. Kezio 
nuotrauką knygos “Lithuania through the Wall”

Augsburgo lietuviy kryžius
Prieš keletą metų šio savait

raščio puslapiuose rašiau apie 
Augsburgo lietuvių kryžių, pra
šydamas statybos komiteto var
du aukų jo atnaujinimui. Ir 
reikia džiaugtis, kad komite
to prašymas buvo išklausytas: 
surinkta iš JAV, Kanados, Aust
ralijos ir Vokietijos lietuvių 
beveik numatyta pinigų suma.

Augsburgo lietuvių kryžiaus 
pašventinimas įvyko 1984 m. 
liepos 31 d., dalyvaujant di
deliam lietuvių bičiuliui Augs
burgo vysk. dr. J. Stimpfle bei 
vysk. A. Deksniui. Savo kalbo
je vysk. dr. J. Stimpfle primi
nė persekiojamus Lietuvos ti
kinčiuosius, N. Sadūnaitę (jos 
prisiminimų vokiškai laidai jis 
parašė įžangą), prašydamas 
melstis už netekusią laisvės 
mūsų tautą. Gražiais žodžiais 
apie Lietuvą ir lietuvius at
siliepė miesto burmistras, pa
reikšdamas, kad šis kryžius 
vėl primins vokiečiams beveik 
užmirštą Baltijos tautą. Iškil
mę plačiai aprašė Augsburgo 
dienraščiai.

Kiekvieną kartą apsilankęs 
Augsburge, neaplenkiu ir lie
tuvių kryžiaus. Įsėdęs prie 
Koenigsplatz į 4-tos linijos 
tramvajų, greitai atsirandu 
prie Lietuvos dalelės. Nedide
lis tai trikampis (prie kryžiaus 
skiriasi gatvės), tačiau ši vieta 
yra brangi lietuvišku pamink
lu, primenančiu vokiečiams ne 
tik prieš 41 m. atvykusių lietu
vių likimą, bet taip pat ir mū
sų tėvynės kančią. Tai pasako 
keturiom kalbom įrašas. Turi
me didžiuotis, nes Augsburgo 
lietuvių kryžius yra vieninte
lis toks paminklas Vokietijos 
mieste.

Tyliai statybos komitetas tę
sė savo darbą. Teko pritaiky- 
prie kryžiaus dydžio naują 
Kristaus statulą (pirmoji bu
vo maža), pakeisti aureoles. 
Vietą reikia aptverti kad ir 
medine tvorele. Švarą palaiky
ti ir gėles laistyti sutiko Augs

Rengiatės I Lietuvą 
arba Europą?

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

Kreipkitės į “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

1-4-44 Gerrard St. E., Toronto 
(41 6)-----461 -2602

burgo m. savivaldybės sanita
rijos skyrius.

Brangūs lietuviai, ypač buvę 
Hochfeldo ir Haunstteteno 
stovyklos gyventojai, dar kar
tą kreipiamės į Jus, prašydami 
ilgai užsitęsusiam, tačiau ga
lutinai užbaigtam kryžiaus 
darbui aukų. Lietuviai visuo
met buvo jautrūs ir dosnūs tau- 
tiniams-religiniams reikalams, 
tad tikime, kad šį kartą taip pat 
paremsite kad ir maža auka 
mūsų visų pastangomis pasiek
tą tikslą.

Čekius prašome rašyti ir 
siųsti: Dr. Med. A. Laukaitis, 
Friedberger Str. 119, 8900 
Augsburg, W. Germany.

Už aukas iš anksto dėkojame.
K. Baronas, 
sekretorius

P.S. Mirus komiteto pirm, 
kun. Aug. Rubikui, į komite
tą buvo pakviesti miesto savi
valdybės tarybos narys T. Gau- 
denheimer ir dr. med. H. Bor- 
schers.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

g Gerry Lougheed 
IA Funerol Home į

252 Regent Street South
Sudbury, Ontario P3C 4C8
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K. ASTRAVAS

Life is a pure flame
And we live
As if by invisible sun 
Burning within us.

(Įrašas ant Sir Thomas Brown 
urnos)

Mažai žmonių žino, kad jie 
yra miniatiūrinės saulės. Ku
rie žino, turi skirtingus gyve
nimus šiame technologijos lai
kotarpyje, kai yra nurodoma 
net kaip eiti iš proto pagal keis
tą muziką ar iškreiptai naudo
ti net savo kūno biologines 
funkcijas.

Keista banga nusiaubė pa
saulį XII š., kai žemės rutulys 
dar nebuvo gerai geografiškai 
žinomas, knygos nebuvo, kaip 
dabar, spausdinamos, nes Gu- 
tenbergas — spaustuvės išra
dėjas dar nebuvo gimęs. Ta 
banga buvo dvasios pakilimo 
pradžia. Europoje tada iški
lo gotiškos katedros, islamiš
koje Ispanijoje — Kordoba, 
budistinėje Indokinijoje — 
Ankor Watt, Indijoj — Kuja- 
rako, Javoje — Barabadur. 
Visi šie architektūros kūriniai 
kėlė žmogaus dvasią aukštyn, 
skleisdami žmonių vienybės 
idėjas, sakydami, kad žmogus 
turi dvasią, ir materializmas 
nėra žmogaus tikslas.

Tuo laiku Saint Denis abatas 
Suger į išoriškai tobulą goti
kos katedrų vidų įvedė vitra
žus dar stipriau žmogaus dva
siai pakelti. Tuo metu Afganis
tane buvo pradėti austi vitra
žų motyvais kilimai, turintys 
tokius pat motyvus, kaip vit
ražai. Tibetas sužydėjo jų kul
tūros filosofija.

Apie XIV š. ši vitražų magi- 
ka pradėjo mirti. Gotiką pa
keitė kiti stiliai, kviečiantys 
žmogų kasdienybėn, veržtis į 
žemiškas sritis, kaip matema
tika, fizika, alchemija. Atskiri 
individai sukūrė asmeniniam 
materializmui tarnauti idėjas. 
Tas pats atsitiko Tibete ir Cei- 
lone. Lamos, apimti materia
lizmo, ėjo skleisti idėjas, kad 
dangus ir pragaras egzistuoja 
tik tiems, kurie į tai tiki. Va
karuose atsirado juodoji magi- 
ka, iškilo tamsybių žmonės, pa
našūs į tuos lamas, būtent iliu- 
minatai su nauju galvojimu, 
kad moralė ir tiesa yra tik 
tiems, kurie į tai tiki. Mokslo 
ir technikos laimėjimai — ne 
gyvenimo lygiui ir dvasiai kel
ti, bet masėms valdyti.

Taip galvodamas pamažu 
grįžtu į kasdienybės skubė
jimą, stebėdamas šviesos žai
dimą Vienos Šv^Stepono ka
tedros vitražuose, tik dviejuo
se, išlikusiuose po baisaus 
1943 m. bombardavimo ir fosfo
ro ugnies. Tie du išlikę tikrai 
duos įkvėpimo ateities meni
ninkams atkurti tą magišką 
ugnį.

Vakar prieš vidurnaktį pa
siekėm Vieną. Nubudęs anksti 
ir palikęs žmoną Nelę su Rū
tele ilsėtis, pats išskubėjau 
į Libijos ambasadą tvarkyti 
įvažiavimo dokumentų. Viską 
sutvarkęs, sustoju prie kated
ros. Pastarosios laikrodis 
lauke muša 12 valandą, o žmo
na su Rūtele dar miega 5-tos 
valandos ryto miegu, tad man 
nereikia skubėti, nes jos gy
vena dar Kalgario laiku.

Klivlande, Dievo Motinos nuolatinės pagalbos parapijoje, veikiantis lietu
vių spaudos kioskas ir jo vedėjas J. ŽILIONIS (dešinėje) su pirkėjais p. p. 
ŠILĖNAIS iš Pensilvanijos Erie miesto ir St. ILGŪNU iš Ročesterio. 
Kioską aplanko gana daug tautiečių Nuotr. V. Bacevičiaus

Einu katedros pakraščiais, 
grožėdamasis architektūra. 
Akys užkliūna už įrašo, kurį 
moku atmintinai jau dešimt 
metų:

“Freue dich an die Schoenheit 
des Gotteshauses, verweile darin 
in Ehrfurcht mid gehe nicht weg 
ohne anzubeten. der dich erschaf- 
fen mid erloest hat”. (Džiaugda
masis šio Dievo namu grožiu, pa
skendęs pagarboje pabūk viduje 
ir neik lauk nepagarbinęs To, Ku
ris tave sukūrė ir atpirko).

Priėjęs prie Madonos pa
veikslo, uždegu kelias žvaku
tes . . . 

* ♦ ♦
“Kostai, aš žinau kad tu užei

si į Tokijo ir Seoulo miestų 
katedras. Uždek žvakutes už 
mane. Tai padaryk ir kituose 
miestuose mano vardu” — pra
šė mane aukšto rango sunkiai 
sergąs masonas. Jis prašė ma
ne priimti technikinio direk
toriaus poziciją jo kontroliuo
jamoje naftos bendrovėje. Aš 
bijojau ir atsisakinėdavau, 
teisindamasis, kad dar neturiu 
tam patyrimo. Jis norėjo mane 
išsiųsti į Romą, kad uždegčiau 
žvakutę Šv. Petro bazilikoje ir 
pamatyčiau popiežių. Jis tikė
jo jo Žvejo įpėdinyste. Grįžęs 
į Los Angeles, dalyvavau jo pa
laikų sudeginimo apeigose, ži
noma, masoniškose, gal tik vie
nas žinodamas jo kitą pasaulį 
tarp jo draugų.

* * *
Per 8 dienas Vienoje lankė

me įdomias vietas, gėrėm vy
ną. Kai Rūtelė nepaeidavo, 
panešdavau ją. Pailsėjusi vėl 
ėjo — jai tik šeši su puse me
tų. Prie Šv. Augustino švento
vės pastebėjom paminklinę 
lentą, sakančią, kad čia 1681 
m. jungtinių Europos pajėgų 
vadas lenkų karalius Jonas 
Sobieskis išlaisvino turkų 
apsuptą Vieną. Tai buvo le
miamas mūšis, nes po Vienos 
turkai būtų užėmę Varšuvą, 
Vilnių ir visą Europą.

1978 m. su Nele, lankydami 
Istambulo turkų karo muzie
jų, radom ornamentais pa
puoštą patranką su Vyčio kry
žium. Teiravomės muziejuje, 
bet nesužinojom kaip ji čia 
papuolė. Padariau nuotrauką. 
Grįžęs į Kanadą perduosiu ją 
lietuvių spaudai.

♦ * *
Lankėme vakarines pamal

das Domininkonų šventovė
je. Maldininkai — visokio 
amžiaus atstovai. Pamoksli
ninkas kalbėjo apie dabartį. 
Austrų K. Bendrija neseka šių 
dienų srovių, bet stovi kaip 
uola savo pažiūrom, nepatai- 
kaujančiom dabarčiai.

Nuėjom visi trys į Šv. Ste
pono katedrą, nes norėjau Rū
telei parodyti vitražus. Ji 
pažvelgus pasakė: “Tėte, jie 
atrodo kaip deganti liepsna”. 
Jie teikia žmogui dvasios po
lėkį ir uždega vidinę ugnį kū
rybai. 

* * ♦
Spalio 13 d., austrų lėktu

vu praskridę apelsinų sodus, 
alyvų ir datulių palmių miške
lius, nusileidom Tripolyje. 
Rūtelė užpylė klausimais: ko
dėl čia vien tik palmės auga, 
kodėl čia daug smėlio, kodėl 
moterys eina baltom skarelėm 
apsisiautę, vyrai dėvi turba
nus? Atrodo, kad mes kaip pa
sakoje nusileidome Afrikoje.



Audros australiškoje “Musų pastogėje”
Australijos Lietuvių Bendruomenės laikraščio vingiuoti keliai ir redaktoriniai rūpesčiai

B. STRAUKAS

Lietuvių išeivijoje Austra
lijos Lietuvių Bendruomenė 
yra vienintelė, turinti savaiti
nį savo laikraštį-oficiozą, ku
ris lanko savo skaitytojus jau 
36 metus. Jo pavadinimas — 
“Mūsų pastogė”.

Šį laikraštį įsteigė ir kele
rius metus leido dar prieš II 
D. karų čia atsikraustęs veik
lus lietuvis ir tuometinis Aus
tralijos lietuvių dr-jos pirmi
ninkas A. Baužė. Pirmasis 
“Mūsų pastogės” numeris pasi
rodė 1949. I. 26 Sydnėjuje. Re
daktorium buvo pakviestas 
Lietuvoj žinomas žurnalistas 
ir rašytojas, buvęs “Trimito” 
viceredaktorius Juozas Žu
kauskas.

Vargana pradžia
Sunki tai buvo pradžia. Aus

tralijos valdžia reikalavo, kad 
ketvirtadalis laikraščio teksto 
būtų anglų kalba. Keturių pus
lapių nedidelio formato laik
raštukui ne kažin kiek vietos 
likdavo lietuviškam turiniui.

Tuo metu buvo pačios sun
kiausios besikuriančios lie
tuvių bendruomenės dienos. 
Daugelis neturėjo net pasto
vios gyvenamosios vietos ir 
padoresnio darbo. “Mūsų pa
stogė” vos vegetavo. Prenume
ratorių skaičius buvo mažas. 
Skelbimų beveik nebuvo gali
ma gauti. Laikraštis teisiškai 
priklausė A. Baužei, kuris den
gė visas jo leidimo išlaidas. 
Pirmame "Mūsų pastogės” nu
merio vedamajame leidėjai ra
šė: “Išeinam į plačiuosius Aus
tralijos plotus su spausdintu 
lietuvišku žodžiu. Seniai visų 
lauktu, gimtąja žeme dvelken- 
čiu lietuvių laikraščiu. Išei
nam lankyti brolių ir seserų, 
paguosti jų, pradžiuginti ir 
praskaidrinti apniukusius jų 
veidus, pastiprinti jų jėgas 
nelengvame tremties kelyje”.

Ir tikrai tai buvo mums vi
siems didelis džiaugsmas, kad 
pagaliau atsirado šiokia to
kia atrama, kurion mes galė
jome savo žvilgsnius nukreip
ti, kuri mus galėjo vienus su 
kitais suvesti. Išsklaidyti 
9 milijonų kvadratinių kilo
metrų plote, be jokio tarpu
savio ryšio be mažiausios nuo
vokos kur artimiausių lietuvį 
surasti, jautėmės iš tiesų tar
tum nuleisti į mėnulį. “Mūsų 
pastogė" palengva ėmė šiuos 
paklydėlius surasti ir juos lan
kyti. Bet ir tai vis dar buvo 
leidėjams didelių sunkumų 
laikraštį reguliariai išleisti.

Bendruomenės laikraštis
įsteigus Australijos Lietu

vių Bendruomenę, kilo mintis 
turėti bendruomenės laikraš
tį. Pirmoji krašto valdyba, 
po ilgesnių derybų, 1952 m. 
rugpjūčio 12 d. “Mūsų pasto
gės” leidimų perėmė iš A. Bau- 
žės ir paskelbė šį laikraštį 
bendruomenės oficiozu. Bet ir 
krašto valdybai laikraščio lei
dimas nebuvo lengvas. Vien iš 
prenumeratos nebuvo įmano
ma leidybos išlaidų padengti. 
Tekdavo įvairiais būdais pra
simanyti papildomų pajamų. 
Bet "Mūsų pastogė” ėjo regu
liariai, be jokių sutrikimų.

“Mūsų pastogės" redakto
riais buvo: J. Žukauskas, J. 
Kalakonis, J. Veteikis, A. 
Mauragis ir ilgiausiai (apie 
dvidešimt metų) V. Kazokas. 
Laikraštyje buvo įvesti įvai
rūs skyriai, kad tuo būtų pa
tenkinti visi visuomenės 
sluoksniai. Taip buvo įvestas 
skautų skyrelis "Po svetimu 
dangumi", “Studentų žodis”, 
“Jaunimo kvieslys”, “Sporto 
skyrius” ir keleto pavadini
mų kultūriniai skyriai.

Redaktorių vargai
Nelengvas buvo “Mūsų pa

stogės" redaktoriaus darbas. 
Bendruomenės laikraštyje 
kiekvienas jautėsi turįs teisę 
laisvai reikšti savo nuomonę, 
kartais aštriai ir net kontro
versiškai. O tų nuomonių, daž
nai viena kitai prieštaraujan
čių, niekuomet netrūko. Visų 
šių medžiagų redaktorius turė
jo atidžiai persijoti, atrinkti, 
kad rašančiojo, skaitytojo ir 
leidėjų interesai ir jausmai 
nebūtų pažeisti. Be to, ir re
daktorius, kaip laikraščio vai
ruotojas, jautėsi turįs teisę, 
reikalui esant, pareikšti savo 
nuomonę, ypač kai bendruo
menėje atsirasdavo nuomonių 
išsiskyrimų. Per eilę metų iš
ryškėdavo redaktoriaus pasau
lėžiūra, su kuria ne kiekvienas
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norėdavo sutikti. Ir taip atsi
rasdavo priešiškų nuotaikų. Ži
noma, netrūko pavydo, intrigų 
ir piktos valios. Taip 1970 m. 
grupė sidnėjiškių apkaltino 
redaktorių V. Kazokų nukrypi
mu nuo bendruomeninės lini
jos, primesdama jam nebūtus 
nusikaltimus. Šiam tikslui net 
buvo išleisti keli numeriai 
laikraščio, pavadinto “Lietu
vos keliu”. “Mūsų pastogė” bu
vo išmesta iš spaustuvės, kuri 
vienintelė turėjo lietuviškus 
raidynus. Bet netrukus įvykęs 
krašto tarybos suvažiavimas 
šios “revoliucijos” neparėmė, 
vietoj išėjusio redaktoriaus 
paskyrė naują ir pavedė kraš
to valdybai įsigyti nuosavas 
spausdinimo priemones.

Spaudos sąjunga
ALB krašto valdyba, rota

cine tvarka kilnojusis kas dve
ji metai vis į tris skirtingas 
vietoves, turėjo sunkumų tvar
kyti laikraščio leidybos reika
lus. “Mūsų pastogė” buvo pa
stoviai įsikūrusi Sydnėjuje. 
Norint sumažinti krašto valdy
bai laikraščio leidimo rūpes
čius, 1977 m. buvo suorganizuo
ta Lietuvių Bendruomenės 
spaudos sąjunga, kuriai buvo 
pavestas “Mūsų pastogės” lei
dimas. Į šią sąjungą priimami 
nariais visi lietuviai, įmokė
ję vienkartinį įnašą — 25 do
lerius. Naujas leidėjas netru
kus sutelkė nemažą skaičių na
rių ir laikraščio leidybą pa
statė ant tvirtų finansinių 
pagrindų. Metiniai spaudos 
s-gos narių susirinkimai ren
ka organizacijos komitetą ir 
aptaria visus laikraščio lei
dimo planus. Komitetas skiria 
redaktorių ir kitus laikraščio 
darbuotojus, o taip pat prižiū
ri, kad laikraštis savo turiniu 
nedrumstų visuomenės nuotai
kų. Vienu žodžiu Lietuvių 
Bendruomenės spaudos s-gai 
buvo duoti įgaliojimai vispu
siškai rūpintis “Mūsų pasto
gės” leidimu.

Redaktorių krizė
Per eilę metų laikraštis ėjo 

normaliai. “Mūsų pastogę” pa
staruosius dešimt metų reda
gavo V. Kazokas. Tad Lietuvių 
spaudos s-gai ilgą laikotarpį 
didesnių rūpesčių nebuvo. Bet 
1984. X. 27 V. Kazokas staiga 
mirė. Netikėtai ir nenumatytai 
“Mūsų pastogė” liko be redak
toriaus. Rasti naują “Mūsų 
pastogės” redaktorių pasida
rė rimta problema, Vyresnio
sios kartos spaudos žmonių 
dauguma jau susenę, jų eilės 
žymiai praretėjusios. Iš jau
nesnės kartos rasti kandida
tą į redaktorius neįmanoma, 
nes nėra asmens, gerai mokan
čio raštu lietuvių kalbą. Ga
limi kandidatai į redaktorius 
iš vyresniosios kartos jau pen
sininkų amžiaus. Ju įjungimas 
galėtų būti tik trumpalaikis, 
ir po trumpo laiko redakto
riaus klausimas vėl iškiltų vi
su aštrumu.

Daugiau kaip prieš ketve
rius metus į Sydnėjų iš Lietu
vos atvyko Rita Juzėnaitė. Ji 
čia ištekėjo už australo ir tuo 
būdu įsipilietino. R. Juzėnai
tė yra baigusi Vilniaus univer
sitete žurnalistiką ir yra ta
lentinga žurnalistė. Jos bran
dūs straipsniai kultūrinėmis 
temomis yra pasirodę "Mūsų 
pastogėje” ir “Akiračiuose”. 
Ji taip pat kurį laiką dirbo 
Sydnėjaus lietuvių radijo pro
gramoje. Sydnėjaus lietuviai 
visuomenininkai, atrodo, yra 
gerai su ja susipažinę ir ją 
kaip žurnalistę vertina.

Po V. Kazoko mirties kelis 
"Mūsų pastogės" numerius re
dagavo poetas B. Žalys. Po jo 
redaktorium šešiem mėne
siams sutiko būti J. Mašanaus- 
kas, šešis mėnesius Londone 
redagavęs “Europos lietuvį”. 
Suėjus minėtam terminui, J. 
Mašanauskas nesutiko ilgiau 
redakcijoje pasilikti, tad į 
jo vietą buvo paskirta bando
majam laikui Rita Juzėnaitė. 
ALB krašto valdyba šiam pa
skyrimui nepritarė ir pasiun
tė spaudos s-gos valdybai ulti
matyvų reikalavimą redakto
rę pakeisti, motyvuojant, kad 
ji neseniai yra atvykusi iš oku
puotos Lietuvos, mūsų bend
ruomenei yra nežinoma, nepa
žįsta mūsų išeiviškos buities, 
todėl mūsų bendruomenės sa
vaitraščio redaktorės parei
goms netinkama, šių reikala
vimų nepatenkinus, krašto 
v-ba turėsianti Bendruome-
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nės vardu pareikšti spaudos 
s-gos valdybai nepasitikėjimą.

Sankirčio keliu
Spaudos s-gos valdyba (ko

mitetas), kurią sudaro septyni 
Sydnėjaus lietuvių visuomeni
ninkai, beveik visi buvę ALB 
krašto valdybos nariais, šio 
reikalavimo nepatenkino. Kilo 
per kelis “Mūsų pastogės” nu
merius nusitęsusios diskusi
jos, skaitytojų pasisakymai, 
įstatų bei paragrafų aiškini
mai, priekaištai ir pasipikti
nimai diktatūriniais patvarky
mais.

Iš tiesų spaudos s-ga buvo 
įsteigta norint krašto valdy
bai sumažinti pareigų krūvį 
ir teisinę atsakomybę. Ji bu
vo įsteigta Bendruomenei tal
kinti, o ne jai kenkti. Orga
nizacijų ir visuomenės dar
buotojų, kuriais turėtume ne
pasitikėti, savo tarpe neturi
me. Dr. J. Girnius savo knygo
je “Tauta ir tautinė ištikimy
bė” rašė: “Lietuvių bendruo
menė ir lietuviškosios organi
zacijos sudaro vieną moralinį 
organizmą. Įvairios išeivijos 
lietuvių organizacijos atsira
do tikslu siekti specifinių už
davinių, bet jos ir vėl grįžta 
į bendruomenę su savo įnašu.” 
“Lietuvių bendruomenė neturi 
galios nei teisės kitas orga
nizacijas diriguoti ir kontro
liuoti. Tačiau visos lietuvių 
organizacijos priklauso lietu
vių bendruomenei ir todėl jas 
visas ir Lietuvių Bendruome
nę sieja moraliniai ryšiai. Vi
sa, ką šios organizacijos su
kuria pozityvaus, yra laimė
jimas visai bendruomenei.”

Bendras nepasitikėjimas
Išeivijoje visą laiką su ne

pasitikėjimu žiūrime į visus iš 
Lietuvos pokario metais atvy

Inž. KOSTAS ASTRAVAS (ant kupranugario) Jeruzalėje su vietiniu vadovu

Renkamos žinios apie sovietų trukdymus
Berne, Šveicarijoje, balan

džio 15 d. prasidės Helsinkio 
susitarimus pasirašiusių 35 
valstybių ekspertų konferenci
ja žmonių santykiavimo klau
simais.

VLIKo valdyba šiais klausi
mais rengia memorandumą, ku
ris bus įteiktas šioj konferen
cijoj dalyvaujančių valstybių 
delegacijoms. Memorandumui 
paremti reikia konkrečių fak
tų apie sovietų trukdymus: 
1. šeimų susijungimui, 2. ke
liavimui (išvykti iš Lietuvos 
ar ten nuvykti), 3. susirašinė
jimui laiškais su žmonėmis 
Lietuvoj ar ištremtais. 4 dova
nų pasiuntimui (muitai ir kiti 
suvaržymai), 5. kitokiem ry
šiam tarp žmonių.

Kas turi tokių faktų, prašo
mi kaip galima greičiau pra
nešti, nurodant: savo vardą, pa
vardę ir adresą, kartu su as
mens vardu, pavarde ir adresu 

kusius čia įsikurti tautiečius. 
Instinktyviai juos įtarinėjame 
esant okupanto kolaborantais. 
Ši infiltracijos baimė, galimas 
daiktas, ir buvo konflikto tarp 
krašto v-bos ir spaudos s-gos 
priežastimi.

Tarp kitko, spaudos s-ga pa
sižadėjo artimai bendradar
biauti su naująja redaktore 
ir padėti jai susiorientuoti 
padėtyje. Kol kas skaitytojai, 
atrodo, yra patenkinti “Mūsų 
pastogės” turiniu ir jos tech
niška išvaizda. Nusiskundimų 
nesigirdi.

1985 m. gruodžio pabaigoje 
Sydnėjuje įvyko Australijos 
Lietuvių Bendruomenės spau
dos s-gos metinis narių susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 
per 100 narių. Susirinkime 
buvo keliamas redaktorės 
klausimas, bet jokių pakeiti
mų nepadaryta. Rita Juzėnai
tė ir toliau lieka “Mūsų pa
stogės” redaktore.

Visa ši konfrontacija atsi
rado nelauktai. Ji galėjo bū
ti išlyginta savo tarpe, neiš
einant į viešumą. Apgailėtina, 
kad to nebuvo išvengta. Laimė
jusių ir pralaimėjusių netenka 
jieškoti. Viena galima konsta
tuoti — darnioje mūsų bend
ruomenėje pasėta nepasitikė
jimo sėkla ambicijas iškėlė 
aukščiau bendruomeninių in
teresų. Iš tiesų šiuo paskyri
mu spaudos s-ga nei “Mūsų 
pastogės”, nei Bendruomenės 
nepražudė. Vienas mūsų bend
ruomenės linksmas optimistas 
šį reikalą taip susumavo: “Kva
lifikuota redaktorė mums nu
krito kaip iš dangaus. Jei pra
dės žydėti raudonos aguonos, 
paprasčiausiai jas išrausime. 
Mes gal tik būkštaujam savo 
žioplumo jas pastebėti. Bet 
gal taip toli dar nesame nuėję”.

Lietuvoj ar tremtyje, kuriam 
neleidžiama išvykti, su ku
riuo susirašinėjamą ir 1.1.

Visi šie duomenys bus pri
jungti prie VLIKo memoran
dumo, prašat padėtį pataisy
ti. Visus duomenis siųsti šiuo 
adresu: ELTA. 1611 Connecti
cut Ave., N.W., Suite 2, Wa
shington, D.C. 20009. USA.

Lietuvių vaikai be lietuvių kalbos 
— nuostolis Seimai ir tautai.

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).

Toronto “Gintaro” šokėjai rengiasi koncertams Vankuveryje ir Kalgaryje š. m. rugpjūčio mėnesį O. Burzdžius

BROLIENĖ VYTAUTAS TAMULAITIS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Tuoj nusimetė suplėšytą 
švarką, nusišluostė rasoje vei
dą ir užsimetė ant rankos ap
siaustą, įmetęs lagaminą į krū
mus. Eidamas galvojo, jei pa
sijus nelaukiamas, jei sutiks jį 
šaltai, tai pasakys juokais, o 
ko taip gražiai dainavot, ko 
šaukėt, kad kaip sakalėlis at- 
skrisčiau. Tai ir atskridai!. . .

Sulėtino žingsnius pamatęs 
sodo vartelius. Širdis nerami 
pradėjo daužytis, kai jis pa
matė ją sėdinčią po ąžuolu. 
Kokia ji buvo graži, apšviesta 
melsvos mėnulio šviesos. Ne
toli jos sėdėjo ir Skirgailą Onu
tė. Jį dengė tamsus šešėlis, 
lyg kokį slapuką. Dirbtinai su
kosėjo, kad staigus pasirody
mas neišgąsdintų.

— Labas, panele Kastute. O, 
ir Onutė čia. Malonu vėl pama
tyti senas pažįstamas.

— Tai tu, Andriau? — ištarė 
Kastutė. Bet jos balse jau ne
buvo to skambančio džiaugs
mo, kurį girdėdavo. O buvo tik 
nustebimas, net išgąstis.

— Tai aš, svečias nebuvėlis. 
Lyg iš kanapių iššokęs. Ar ne? 
Judvi taip gražiai dainavot, 
tai ir atskridau kaip tas dai
nos sakalėlis. O ar laukėt?

Kastutė nusišypsojo ir iš
tarė:

— Svečiai visada laukia
mi...

Pakėlė galvą ir Onutė, ištar
dama:

— O kodėl mudvi turiva tuoj 
pasisakyti — laukėm ar ne, 
Lyg tau būtų ne vis tiek ...

— O jei ne vis tiek? — ištarė 
jis.

— Tai pats dabar atspėk tą 
paslaptį....

— Tai tegu lieka paslaptis. 
Geriau nežinoti karčios tiesos.

— O man geriau žinoti kar
čią tiesą, negu saldų melą, — 
atsakė kandžiai. Jau ir gimna
zijoj ji buvo žinoma savo kan
džiu liežuvėliu ir buvo visų 
ginčų laimėtoja.

Jis tuoj nukreipė kalbą.
— Mama sakė, kad jau judvi 

baigėta gimnaziją. Tai atėjau 
pasveikinti. Ir į universitetą 
rudenį atvažiuojata. Sveiki
nu...

— Ačiū, — ištarė Kastutė. — 
Bet pats jau kitais metais bai
gi ir važiuosi į užsienį studi- 
jų gilinti. Mudvi sveikinava ta
ve su stipendija.

— Ačiū, — ištarė jis ir pridė
jo. — Bus malonu sutikti judvi 
Kaune.

Po keleto pasisakymų Onutė 
staiga pakilo atsisveikinti. 
Taip, kaip ir gimnazijoj visos 
geros draugės darydavo. Atė
jus pas draugę "simpatijai”, 
antrajai tuoj reikėdavo išeiti 
į “choro" repeticiją, kad “sim
patijos” galėtų pasikalbėti be 
liudininkų.

— Ar tu, Onute, jau vėl į “cho
ro” repeticiją? — nusijuokė 
Andrius.

Ne, jau ne j “choro” repeti
ciją. o į šermenis, — atsakė 
greit. — Mirė mums brangus 
jaunystės draugas. Reikia kam 
nors jį apverkti ir apraudoti. . .

— Vaje, kas toks? — nustebo 
Andrius.

— O toks Andriukas . . . Ne
žinau, ar tu jį prisimeni, — iš
sišiepė ji.

Jis tik pajuto, kaip dega jo 
paraudusios ausys. Džiaugėsi, 
kad tamsoje jų negalėjo matyti.

— Palauk, Onute, — susigrie
bė jis. — Tas mūsų draugas jau 
iš numirusių prisikėlė. Žiū
rėk, sėdi ir valgo skanų Kastu
tės sausainį . . .

— Tikrai, Onute, tik žiūrėk! 
— nusijuokė ir Kastutė. — Ar 
tai ne stebuklas?

— Aš dar netikiu tuo stebuk
lu, — atsigrįžo Onutė. — Atė
jus rytoj tave paklausiu, — ir 
ji dingo sodo šešėliuose.

Nejauki tyla užspaudė jam 
lūpas. Jis taip buvo pasime
tęs, kad nerado žodžio, kurį 
galėtų tuoj ištarti.

— Ar aš ir tau jau miręs? — 
pagaliau tiesiai ištarė.

— Ne, Andriau, dar nemiręs. 
Aš negalėsiu tavęs užmiršti 
ir visada būsiu tau dėkinga 
už tą gražų jaunystės sapną, 
ūžtą svajonę, kuria gyvenau . . .

— Jei tu neužmiršai, tai gal 
dar tebemyli mane? — nedrą
siai ištarė ir žiūrėjo į ją.

— Man atrodo neturi teisės 
to klausti, o aš jau neįparei
gota tau atsakyti. ..

Kartūs ir skaudūs jam buvo 
tie žodžiai. Jis jau turėjo ne
išsisukinėdamas kalbėti ir at
verti savo širdį. Atverti greit 
ir pilnai.

— Bet aš tave myliu. Ir tik 
tave mylėdamas turiu teisę 
to paklausti. Ir myliu, man ro
dos, labiau, kaip anksčiau. 
Šiandien mama tave prisimi
nusi man pasakė: nudžiūvo ta 
graži gėlytė tavo širdyje, nu
džiūvo, vaikeli. . . Bet jei ta 
graži gėlytė būtų nudžiūvusi, 
tai nebūtų pražydusi širdyje 
taip gražiai. Ir noriu, Kastute, 
kad tu jau amžinai žydėtum . . . 
Žinau, kad nelauktas čia atė
jau. Ir tu turi pilną teisę mane 
pasmerkti kaip pabėgėlį ir pa
klydėlį.

— Aš neturiu teisės tave pa
smerkti, Andriau. Ir tu. ir aš 
nebuvom surišti jokiais paža
dais. Aš turiu teisę tik tau at
leisti, o ne pasmerkti.. .

— Tai prašau tavo atleidimo. 
Įšokęs į naują gyvenimą ir ap
linkybes, aš beveik pasime
čiau tarp daugybės darbų ir 
sunkių egzaminų. Dirbdamas 
naktimis veržiausi aukštyn, 
kol atkreipiau dėmesį univer
siteto vadovybės ir kol buvau 
vertas jos pažadų. Tik retai ir 
trumpam atsipalaidavimui su
sitikdavau su turtingo pirk
lio mergaite. Gai ir žavėjausi 
siūlomu turtu, bet jis ne man. 
Ir džiaugiuosiu, kad neparda
viau ir neišmainiau mūsų jau
nystės , meilės už apgavystę. 
Tuo didžiuojuosiu ir už tai 
drąsus atėjau pas tave. Tik 
ne kaip narsus kareivis, o kaip 
pabėgėlis, atgailojantis ir 
kenčiantis. Ir kad daugiau 
mudviem nereikėtų klaidžioti, 
noriu, kad tu su manim kartu 
kitais metais važiuotum stu
dijuoti į užsienį.

— Kaip aš galiu kartu važiuo
ti, jei neturiu stipendijos. Ją 
tik išrinktieji gauna . . .

— Aš tave išsirinksiu ir tu 
būsi ta išrinktoji.

— Nesuprantu tavo dvipras
mių žodžių.

— Supranti, Kastute, supran
ti. Mum abiem užteks tos vie
nos stipendijos. Užteks, Kas
tute . . .

Ji tylėjo jau viską supratusi. 
Pakėlė ranką ir perbraukė jam 
per plaukus, ištardama:

— Tu galėjai būti geru advo
katu. Tau reikėjo studijuoti 
teisę, o ne inžineriją.

— O ką tu studijuosi? — pa
klausė nudžiugęs, jau ir ją su
pratęs.

— Psichologiją . . . Kad galė
čiau greit rasti tiesą didelė
je krūvoje gražių žodžių, — ir 
skambiai nusijuokė.

— Nejau tu dar abejotum ma
no žodžiais? — nusišypsojo jis.

— O ne, Andriuk, aš tavim ti
kiu. Tikiu, nes tave tebemyliu. 
Tikiu dabar ir savo jaunystės 
gražiu sapnu ... — ir pirmoji 
ištiesė ranką. Apsikabino vie
nas kitą, paskęsdami išsvajoto 
pabučiavimo svaiguly .. .

Sekančią dieną, grįžęs į Kau
ną, paskambino panelei Ninai, 
norėdamas trumpai ir giiežtai 
jos istoriją užbaigti. Jis turi 
savo sužadėtinę ir tik ją ves. 
Ilgai laukęs prie telefono, pa
galiau išgirdo apsnūdusį se
nutės tarnaitės balsą, kuri, 
pakėlusi telefono ragelį, tuo
jau ištarė:

— Namuose nieko nėra. Po
nia Nina ir ponas išėjo į teat
rą. Tai sudie ...

— Palauk. Magdute, čia And
rius kalba. Ar pažįsti mane?

— Jau pažinau iš balso, tai 
ponas Andrius.

— Sakote, kad ponia Nina iš
ėjo į teatrą. Tai ji jau ponia, 
o ne panelė?

— Vaje, ką aš ištariau neat- 
budusi iš snaudulio. Tik jau ši
to nepasakykit, ponas And
riau. Mane iš darbo išvarys. 
Man griežtai uždrausta vadinti 
ją ponia, kai ji persiskyrė su 
savo vyru. O kai jis išvažiavo 
į Rosiją, tai ji vėl panelė... 
Tik jau to nepasakykit.

— Ne, Magdute, nepasaky
siu. Prisiekiu tau. Ir pas jus 
daugiau neužeisiu. Aš jau tu
riu savo sužadėtinę ir ją vesiu.

— Tegu Dievas tave laimina, 
ponas Andriau. Tai maloni ži
nia!

— Bet ir jūs nesakykit, kad 
aš skambinau. Ir jums, ir man 
bus geriau.

— Nepasakysiu, ponas And
riau, ne. Mažai su ja kalbos 
turiu. O jus visada geru žodžiu 
minėsiu . . .

Atsisėdęs prie stalo rašyti 
poniai Ninai trumpo laiškučio, 
prisiminė savo motiną, taip 
atkakliai jį nuo šito gynusią. 
Ir ji, kaip ir džiunglių tigrė, 
jau savuoju instinktu buvo pa
jutusi savo vaikui mirtiną pa
vojų. Ir ji, kaip ta tigrė, pa
metusi grobį ir užmiršusi troš
kulį, puolė į savo urvą jo ap
ginti, jau negalvodama apie 
save .. . (Pabaiga)



Tautodailė, lioudies.menas ar saviveikla?
Dvi okupuotoje Lietuvoje išleistos naujos knygos
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(Tęsinys iš praėjusio nr.)
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Antroji Juozo Kudirkos su
daryta knyga yra “Liaudies 
meno savitumas”, išleista 1984 
m. Kaune tik 1000 tiražu, 160 
psl., su 14 pav. tekste. Tos kny
gos turinį sudaro 1983. II. 3 įvy
kusios konferencijos praneši
mai ir diskusijos. Konferenci
ją surengė minėtasis Moksli
nis metodinis kultūros cent
ras Vilniuje, talkininkaujant 
Dailininkų sąjungai ir Liau
dies meno draugijai. Žinome, 
kad visos organizacijos sov. 
Lietuvoje yra partijos kontro
lėje, kad nenukryptų nuo nu
statytosios linijos, arba iš
saugotų “kryptingumą”. Ta
čiau liaudies menas (toliau 
trumpinsim 1d. m.) tenai turi 
daugiau autonomijos už kai 
kurias kitas kultūros sritis. 
Konferencijos, tad ir šios kny
gos tikslas buvo “patyrinėti 
kaip taikomąjį lietuvių 1d. m. 
gali ugdyti klasikinio 1d. m. 
palikimas bei tradicijos”. 
Straipsnių rinkinyje nagrinė
jami kai kurie 1d. m. ypatumai 
bei klasikinio 1d. m. ryšys su 
dabartimi. Aptariami įvairių 
meno šakų ornamentikos, pa
rodų ir kiti klausimai.

Visų pirma reikia pasiaiš
kinti knygoje vartojamus ter
minus 1d. menui apibrėžti. Pra
tarmės išnašoje rašoma: “Ko
lektyvinės prigimties, tradi
cijomis pagrįstai liaudies me
ninei kūrybai pavadinti XX a. 
6-7 dešimtmetyje, be iki tol 
Lietuvoje funkcionavusių ter
minų liaudies menas ir tauto
dailė, pradedami vartoti nauji 
— saviveiklinis menas, savi
veiklinė dailė, liaudies dailė. 
Šie terminai išreiškia kiek ki
tokią kūrėjo sąsają su menine 
liaudies tradicija ir profesi
ne daile. Kuris šių terminų ge
riausiai tiktų, dailėtyrinin
kai, etnografai ir kalbininkai 
vieningos nuomonės neturi nė 
šiandien, todėl leidinio suda
rytojas ir dauguma autorių . . . 
naudoja terminą liaudies me
nas”.

Kitoje išnašoje J. Kudirka 
paaiškina: “Dirbinių funkci
jos, formos ir ornamento tra
diciniu pastovumu bei stilis
tiniu vieningumu pagrįsta 
XVIII — XX a. pradžioje Lie
tuvoje'* klestėjusios liaudies 
kūrybos kryptis toliau bus va
dinama klasikiniu liaudies 
menu”.

Išeivijos menotyrininkai 
galėtų pasisakyti dėl čia dis
kutuotų terminų. Kartais mū
sų kalbiniai naujadarai ar nau
ji terminai prigyja ir Lietuvo
je, pvz. fotografijų skaidrė.

Knygos gale pridėti 26 pusla
piai rusiškų santraukų, tad 
lietuviškiems tekstams su 
iliustracijomis lieka tik 127 
puslapiai. Visi straipsniai 
yra kondensuoti, nuo 3 iki 9 
puslapių. Knygos sudarytojas 
(taip dabar dažnai vadina re
daktorių) J. Kudirka parašė 
tris straipsnius ir pratarmę, 
iš viso 33 puslapius, apie ket
virtadalį knygos. Pirmiausia 
jis panagrinėjo "Ld. m. sam
pratą Lietuvoje”, pradėjęs su 
M. K. Čiurlionio 1908 m. pa
žiūra. Išvadose pasakyta: 
“Dauguma pasisakiusiųjų 
(konferencijoje), pirmenybę 
teikdami taikomosioms ld. m. 
šakoms, esminiais ld. m. bruo

Segmentinės verpsčių žvaigždės (drožinėtas medis), iš Laimos Surgailie
nės straipsnio “Šiaurės rytų Lietuvos verpsčių ornamentika” leidinyje 
“Liaudies meno savitumas”, Kaunas, 1984

žais pagrįstai laikė kolekty
vinę jo prigimtį ir tradicišku
mą, skyrė jį nuo saviveiklinės 
dailės ir pramoninės gamy
bos.”

Kitame savo straipsnyje “Ld. 
m. kūrybos ypatumai” Kudirka 
pasisako apie klasikinio ld. 
m. susidūrimą su dabarine sa
viveikla, kalba apie “tautos 
nacionalinę savimonę” ir susu
muoja taip: “Vadinasi, taiko
masis ld. m. yra tradicija pa
grįsta vietinėje medžiagoje 
rankų darbu įkūnyta iš kar
tos į kartą perduodama tam 
tikros etninės bendrijos gro
žio sampratos išraiška. Jai 
būdinga praktinės dirbinio 
paskirties, formos ir dekoro 
vienovė; čia susijungia dau
gelio kartų patirtis ir gyve
namojo laikotarpio meistrų 
individualūs ieškojimai. Tai
komajame ld. m. atsispindi 
nacionalinis savitumas ir tam 
tikra prasme epochos kultūri
nis lygis”. Rodos, kalbama 
apie paprastus dalykus, o ko
kia aptartis!

Etnografas dailėtyrininkas 
dr. KI. Čerbulėnas glaustai iš
aiškina “Medinių buitinių ob
jektų ornamento” motyvus ir 
technikas. Jo išvada tokia: 
“Nelogiška mediniams objek
tams taikyti tokių ornamentų 
motyvus, kurie būdingesni ki
toms medžiagoms ir techni
koms. Nepateisinamas ir teks
tilės raštų naudojimas medžio 
dirbiniams”.

Laimos Surgailienės, meno
tyrininkės iš Utenos kraštoty
ros muziejaus referatas “Šiau
rės rytų Lietuvos verpsčių or
namentika” yra atremtas į tra
diciją nuo XVIII š. galo. Duota 
verpsčių klasifikacija ir ilius
truota 39 piešiniais. Jos nuo
mone, pastoviausias, seniau
sias ir tradiciškiausias esąs 
geometrinis ornamentas.

Dailės muziejaus Vilniuje 
menotyrininkas Vladas Gašlū
nas kiek išsamiau nagrinėja 
ligi šiol lietuvių literatūroje 
beveik ignoruotą “Augalo vazo
je motyvą”. Jis esąs atkelia
vęs į šiaurės Europą renesan
so laikais (esama ir kitokių 
nuomonių). Lelijos ir tulpės 
motyvai lietuvių dailėje papli
tę XVII š. Augalai puošiami 
paukščių ir žvaigždžių pavida
lais. Iliustruota 4 piešiniais.

Teresė Jurkuvienė, dirbanti 
Vilniuje minėtajame kultūros 
centre, įžvalgiai pastudijavo 
“Suvalkiečių rinktinių juostų 
ornamentą”, iliustruodama 
daugybe smulkių piešinių. 
Baigia teigimu: “Tradicinės 
lietuviškos juostos — itin 
aukštos liaudies meninės kul
tūros rezultatas”. Tos pačios 
autorės antrasis straipsnis 
“Žemaitijos senosios tapybos 
ypatumai” paryškina autorės 
erudiciją ir sugebėjimą daug 
pasakyti trijuose puslapiuo
se.

Istorijos kandidatė Vida Ku
likauskienė, Mokslų akademi
jos istorijos instituto moks
linė bendradarbė, tyrinėja 
“Vyrų tautinio kostiumo spal
vingumą”. Įsigilinusi į ikono
grafinę ir muziejinę dokumen
tiką, autorė kritikuoja dabar
tinių sceninių tautinių drabu
žių gamintojus už istoriškai 
nepateisinamus nukrypimus.

Lietuvos istorijos — etnogra
fijos muziejaus Vilniuje sky
riaus vedėja Stasė Bernotienė 
pateikė du giminingų temų 

straipsnius: “Lietuvių valstie
čių skaros” ir jų “Galvos ap
dangalai”. Iliustruota 9 foto
grafijomis, rodančiomis XVIII 
š. galo — XIX š. vidurio gami
nius su be galo įvairia orna
mentika.

Dailininkė Michalina Šak- 
nienė ražo apie “Audinių spal
vas ir jų derinius”. Žinoma, 
spalvotos iliustracijos gal dau
giau pasakytų, negu tie žodinio 
teksto 4 puslapiai. Pataria 
tekstilininkams remtis tradi
cine ornamentika ir spalvinio 
sprendimo tarpusavio ryšiu.

Vilniaus Pedagoginio insti
tuto docentas Stasys Skrodenis 
parašė du straipsnius: “Kau
kė ir jos vieta senojoje liau
dies kultūroje” ir “Kaukė šių 
dienų ld. mene”. Iš viso 11 pus
lapių teksto su literatūros iš
našomis pratęsia ir papildo 
iki šiol labai mažai nagrinė
tą pramoginio meno šaką. Tu
rėtų būti įdomu teatrologams. 
Gaila, kad nedavė iliustracijų.

Dailininkas Vytautas Valius 
apžvelgia “Ld. medžio raiži
nių savitumą”. Toji dailės šaka 
jau buvo nagrinėta ir gerai 
iliustruota knygose. Įžvalgu
sis autorius pajieškojo analo
gijų kitų tautų mene ir patei
kė sugestijų dabarties meist
rams.

Meno istorikė filol. kandi
datė Irena Kostkevičiūtė, dir
banti Mokslų akademijos is
torijos institute, parašiusi 
knygą apie kryžių meistrą 
skulptorių Vincą Svirskį (išl. 
1966 m.) ir suredagavusi dvie
jų tomų XX š. lietuvių dailės 
istoriją (1982, 1983), vėl žvel
gia į nuostabiojo drožėjo 
reikšmę trumpu straipsniu 
“V. Svirskio tradicijos liau
dies monumentalistikoje”. 
Jos nuomone, žinomieji Ablin- 
gos ir Čiurlionio kelio skulp
tūriniai ansambliai rodo Svirs
kio įtaką ir jo sukurtąją stilis
tiką.

Lietuvos Dailės instituto 
vyr. dėstytojas Alfredas Širmu
lis paliečia rečiau minimą 
“Lietuvių ld. akmens plasti
ką”. Talentingų Žemaitijos 
meistrų XIX š. — XX š. pra
džios menas vėliau iškrypo į 
amatininkiškumą. Šiuo metu 
dirbą gal tik šeši tos šakos 
meistrai, tačiau jie nebetęsia 
senųjų tradicijų, kaip tai da
ro medžio drožėjai. Verta nu
rodyti A. Širmulio išsamesnį 
studijinį straipsnį “Prielai
dos liet. ld. skulptūros išta
koms išaiškinti” (Muziejai ir 
paminklai, 5, 1983, p. 73-82, 
su iliustracijomis), kur auto
rius originaliai apžvelgia P. 
Galaunės, Kl. Čerbulėno, Pr. 
Dundulienės ir kitų skelbtus 
samprotavimus, pasitelkęs ke
lis kitataučius autorius. Jo 
išvada: “Taigi galima teigti, 
kad lietuvių liaudies, kaip ir 
kaimyninių tautų, skulptūra 
galėjo atsirasti žiloje seno
vėje. Pirmykštėje visuomenėje 
beveik visos dvasinės veiklos 
rūšys buvo susiję su menu ir 
reiškėsi per meną.” Su krikš
čionybės įvedimu senoji pa
protinė kūryba galėjo prisitai
kyti prie krikščioniško tikėji
mo.

Kaimiškosios kalvystės spe
cialistas Antanas Stravinskas 
kritiškai reziumuoja “Dabar
tinę ld. meninę kalvystę”, kal
tindamas meistrus, kad jie 
dažnai dirbą “laisvu stiliumi” 
arba suplaką įvairius stilius, 
maišydami tradicines ir fabri
kinių gaminių formas.

Abi apžvelgtos knygos, para
šytos ir suredaguotos akade
miniu lygiu, atskleidžia dau
gelio Lietuvos menotyrininkų 
ir pačių kūrėjų darbo barus. 
Sukelia minčių ir išeivijai. 
Ar ne laikas mums sistemingai 
patyrinėti lietuviškosios tau
todailės diasporas Amerikoje 
ir kitur, pažinti jų kaitą ir 
susigiminiavimą su vietinių 
kraštų tautodaile? Po tokių 
studijų ir medžiagos sukau
pimo kas nors galėtų imtis ra
šyti išeivijos lietuvių tauto
dailės istoriją. Toks projek
tas tiktų mūsų Tautodailės 
institutui. Paskatų tąja kryp
timi esu girdėjęs Lietuvoje 
praėjusį rudenį.

Kitas svarbus darbas būtų 
lietuviškų antkapinių pa
minklų tekstų nurašymas ir 
sukaupimas vienoje vietoje 
tolimesnėms studijoms isto
riniu, etnografiniu ir filolo
giniu požiūriais.

Kanados lietuvią solistai — RIMAS STRIMAITIS ir VACYS VERIKAI- 
TIS dainuoja duetą vieno koncerto metu Toronte Nuotr. St. Dabkaus

ALEKSANDRAS RADŽIUS

Mes - kaip kometos
Kaip kometos pasirodom 

viršum Žemės, 
kaip kometos dingstam 

tolumoj.
J ieškom džiaugsmo, j ieškom 

meilės, jieškom laimės, 
o surandam tylą žemės 

gilumoj.

Kaip kometos šviečiam tarp 
žvaigždynų,

kalbam ir dainuojam tarp 
dievų,

o kai perveria mums delnus 
vinys,

rašom testamentą varvančiu 
krauju,

kad eglutės spygliai sužydėtų, 
kad nevystų gėlės po mirties, 
kad neliktų skrendanti kometa 
tik menka liepsnelė praeities.

Pavergtoji istorija
Anglų spauda apie sovietinį Lietuvos ir kitų kraštų istorijos klastojimą

Anglų žurnalas “Index of 
Censorship” 1985 m. gruodžio 
numeryje paskelbė platų 
straipsnį apie sovietinę Lie
tuvos istoriografiją. Autorius
— filosofijos daktaras Kęstu
tis Girnius pabrėžia tą ypatin
gą svarbą, kuri teikiama istori
jai Sov. Sąjungoje. Režimas ir 
opozicija vienodai laiko isto
riją kovos priemone už savo 
tikslus. Valdžia, kontroliuo
dama spaudą ir švietimo įstai
gas, be abejonės, turi daug dau
giau galimybių paveikti istori
jos rašymą savo naudai, juo la
biau, kad ji nesivaržo bausti 
tų, kurie nesilaiko jos nuro
domo praeities aiškinimo. At
sitiktiniai pogrindžio spaudos 
rašiniai iš esmės neįstengia 
tos padėties atsverti. Ir vis dėl
to, pastebi autorius, partijos 
pastangos pajungti istoriją 
savo naudai bergždžios. Ne
nuoseklumai, aiškūs iškraipy
mai tuojau sukelia nepasitikė
jimą ir pasibjaurėjimą. Dau
gelio faktų iš viso neįmano
ma sutaikyti su oficialiu par
tijos požiūriu.

Stengiamasi savotiškai pri
sitaikyti prie atskirų nerusiš- 
kų tautų praeities. Pavyzdžiui, 
Baltijos respublikose turi būti 
ypač juodinami nepriklauso
mybės laikotarpio laimėjimai, 
o Kaukaze ir Centrinės Azijos 
respublikose reikia būtinai 
girti Rusijos užkariavimo žy
gių “pažangų” pobūdį.

Iškraipymai ir nutylėjimai 
yra būdingos tarybinių istori
nių raštų žymės. Autorius tai 
pavaizduoja Lietuvos istorijos 
pavyzdžiais. Akivaizdžiausias 
istorijos iškraipymo pavyzdys
— vaizduoti Lietuvos okupaci
ją 1940 metais kaip kažkokią 
vidaus revoliuciją. Tačiau dau
giausia Lietuvos istorija nu
kenčia nuo nutylėjimų: nieko 
nerašoma apie Didžiosios Lie
tuvos kunigaikštystės politi
nius ir karinius laimėjimus, 
apie katalikybės vaidmenį kul
tūros ir tautos gyvenime, apie 
nepriklausomybės metų lai
mėjimus.

Ypač į akis krinta nevieno
das Lietuvos ir Maskvos praei
ties vaizdavimas. Rusai istori
kai gali savo feodalinę praeitį 
garbinti, lietuviams draudžia
ma. Beveik kiekvieną lietuvių 
laimėjimą reikia aiškinti kaip 
rusų pagalbos padarinį. Varžo

AURELIJA BALAŠAH1ENĖ

Benamiai
Kur paklydai tu, kaip mintis 

Peer Gyn t o?
I kokią šalį nubloškė tave 

dalia ?
Po kokiu dangumi žvaigždė 

tavoji krinta
ir kokio ilgesio tavoji siela 

kupina ?

Tu keliavai per platų žemės 
veidą,

bet Lietuva - tai tavo ilgesys, 
ir Baltija, ir numylėtas veidas 
tave visur lydės, visur lankys.

Taip begaliniai ilgos svečios 
naktys

tau neša nerimą po svetimu 
dangum . . .

Naktie, paglostyk tu jo karštą 
kaktą

gimtos pakrantės vėjo 
dvelkimu.

mas ne tik senosios Lietuvos 
valstybės tyrinėjimas. Ir XIX 
š. lietuvių pasipriešinimas 
carinei rusinimo politikai la
bai spragotai vaizduojamas, 
nes daugelis to laikotarpio 
veikėjų ir raštų režimui ne
priimtini.

Sistemingai iškraipoma ne
priklausomos Lietuvos istori
ja: smarkiai išpučiami jos ne
tobulumai ir saujelės komunis
tų veikla. Ideologinio grynu
mo saugotojai turi daug sun
kumų su Lietuvos partizanų ko
vomis, kurių visiškai nutylė
ti neįmanoma. Laisvės kovoto
jai visaip juodinami ir šmei
žiami. Vienos klastotės taiso
mos kitomis klastotėmis. Jei 
ankstesniuose leidiniuose aiš
kiai nurodomas sovietinio sau
gumo ir kariuomenės vaidmuo 
kovose su partizanais, tai nau
jesniuose ta “garbė” priskiria
ma vadinamiems “liaudies gy
nėjams”.

Straipsnio autorius visus 
savo teigimus apie sovietinės 
istoriografijos vienašališku
mą paremia faktais, kuriuose 
jis įžiūri ir nemažai teigiamų 
dalykų. Daugelis istorikų, 
griežtai laikydamiesi nusta
tytųjų partijos gairių apra
šomus dalykus vertinti iš kla
sinių ir partinių pozicijų, su
geba sukaupti daug vertingų 
istorinių duomenų, kurie iš 
tikrųjų neretai atremia rėks
mingai skelbiamus teiginius.

Lmb.

Atsiųsta paminėti
LIETUVA, Filatelistų draugijos 

biuletenis, 1985 m. 33-198 nr. Re
dagavo J. Adomėnas, A. Beleška, 
J. Masilionis. Iždininkas — A. Ža
kas, 5723 S. Merrimac Ave., Chi
cago, IL60638, USA. Spausdinamas 
3 kartus per metus. Metinė prenu
merata — $5.00.

ANTANAS SALYS, RAŠTAI III. 
Įvairūs straipsniai. Redagavo 
Petras Jonikas. Lietuvių katalikų 
mokslo akademija. Roma 1985 m., 
545 psl. Spausdino “Pliniana” 
spaustuvė Selei Umbro miestely
je (Perugia, Italia).

LITUANUS. Lithuanian Quar
terly Journal of Arts and Sciences. 
Volume thirty one, number four, 
winter 1985. Editor Antanas Dun- 
dzila. Library and institutional 
subscriptions — $15.00 per year, 
others — $10.00. Address: Litua- 
nus, 6621 S. Troy St., Chicago, IL 
60629 — 2913, USA.
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Cl KULTIMĖJE VEIKLOJE
Lietuvių fronto bičiuliai prieš 

20 metų pradėjo rengti literatū
ros vakarus Los Angeles mieste. 
Dvidešimtasis literatūros vaka
ras ir šios sukakties minėjimas 
įvyko 1985 m. gruodžio 7-8 d.d. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje. I 
pirmąjį vakarą buvo pakviestas 
čikagietis Aloyzas Baronas, į dvi
dešimtąjį— niujorkietis Paulius 
Jurkus. Šeštadienio vakarienėje 
Jurgis Gliaudą apžvelgė Lietuvių 
fronto bičiulių literatūrinių va
karų dvidešimtmetį. Paskaitą "J. 
Gliaudą — rašytojas kaip asmuo” 
skaitė prof. dr. E. Tumienė, pri
mindama jo kūrybinės veiklos 35 
metų sukaktį. Kūriniais arba pasi
pasakojimais programon įsijungė 
rašytojai — Bernardas Brazdžio
nis, Alė Rūta, Jurgis Gliaudą, 
Elena Tumienė, Rūta-Kleva Vi- 
džiūnienė. P. Jurkaus “Juodvar
nių” ištraukas deklamavo Dalila 
Mackialienė. Literatūrinė-muzi- 
kinė sekmadienio popietė buvo 
skirta P. Jurkaus kūrybai, kurią 
aptarė B. Brazdžionis. Pats P. 
Jurkus skaitė legendą “Žibintas” 
iš spaudai ruošiamo rinkinio ir 
ištrauką iš romano “Smilgaičių 
akvarelės”. Su jo kūriniu įsijun
gė aktoriai P. Maželis ir E. Dovy
daitienė. Programą savo eilėraš
čiais papildė Danutė Mitkienė ir 
Pranas Visvydas. Trumpą dainų 
programėlę atliko sol. Stasė Kli- 
maitė-Pautienienė.

Lietuviškas vestuves amerikie
čių visuomenei Čikagoje 1985 m. 
gruodžio 8 d. Morton East audi
torijoje suvaidino veiklos keturias
dešimtmetį švenčiantis “Daina
vos” ansamblis, gavęs kvietimą 
iš Cicero-Berwyn meno tarybos. 
Spektaklį režisavo Liucija Ambro- 
sini, tekstą paruošė Danutė Bin- 
dokienė, scenovaizdžius sukūrė 
dail. Jurgis Daugvila. Muzikinę 
dalį paruošė Nijolė Kupstaitė ir 
Rasa Poskočimienė su “Spindu
lio” tautinių šokių grupe. Grojo 
Balio Pakšto instrumentalistai. 
Amerikiečiams nesuprantamo lie
tuviško teksto su vaidybine da
limi teko atsisakyti. Ribotasi tik 
dainomis ir šokiais, neturinčiais 
vaidybinio sujungimo. “Lietuviš
kų vestuvių” spektaklis lietuviams 
bus pakartotas gegužės 11 d. Mari
jos gimnazijos auditorijoje. Jis 
tada bus papildytas vaidybine da
limi.

Bostono lietuviai prisiminė prieš 
trejus metus mirusius du žymiuo
sius muzikus — kompozitorių Ju
lių Gaidelį ir smuikininką Izido
rių Vasyliūną. Pastarasis mirė 
1982 m. gruodžio 14 d., o J. Gai
delis — 1983 m. sausio 6 d. Apie 
jį “Laisvės varpo” radijo progra
moje kalbėjo Stasys Santvaras. 
Kalba buvo perpinta J. Gaidelio 
dainomis bei instrumentiniais kū
riniais. Šv. Petro lietuvių para
pijos šventovėje ir salėje buvo 
prisimintas I Vasyliūnas. Velio- 
nies našlė Elena Vasyliūnienė kal
bėjo ne tik apie jį, bet ir J. Gai
delį. Esą jiedu turėjo panašų pa
šaukimą: J. Gaidelis rašė kompo
zicijas, o I. Vasyliūnas jas garsin
davo atlikimu. Abu gyveno tik mu
zika. Nė vienam nerūpėjo turtas, 
asmeninė gerovė. Net ir jų gyve
nimo pradžia turinti panašumo. 
J. Gaidelis buvo tik dešimties me
tų, kai mirė jo tėvai ir kai jis buvo 
atiduotas našlaitynui. L Vasyliū
nas, taip pat turėdamas dešimt 
metų, neteko motinos. Jį augino 
giminės. Artima buvo ir abiejų 
muzikų mirtis, atskirta tik trim 
savaitėm.

Sėkmingą koncertą Niujorko 
Manhatane, “Carnegie Recital" 
salėje, 1985 m. lapkričio 30 d. su
rengė iš Klivlando atvykęs pianis
tas Andrius Kuprevičius. Koncer
tas buvo dviejų dalių: pirmojoje 
skambėjo F. Šopeno, antrojoje — 
M. Ravelio kūriniai. Salė buvo 
beveik pilna, nors lietuviai tesu
darė trečdalį klausytojų. Vyravo 
amerikiečiai, plojimais išprašę 
net tris programos papildymus di
namiškais F. Šopeno kūriniais.

Rūtos Popikienės inciatyva Bri
tanijos Derbyje, šio miesto muzie
juje, birželio 14 — liepos 12 d.d. 
rengiama lietuvių tautodailės pa
roda, kurią finansuoja D. Brita
nijos lietuvių sąjunga per savo 
skyrių Derbyje. R. Popikienė yra 
talentinga tokių parodų rengėja. 
1985 m. lapkričio 15 d. ji gražią 
parodą surengė Mayfieldo apylin
kės klubo salėje, sutelkusi nema
žai tautinių rankdarbių, juostų, 
lėlių, drabužių, velykinių margu
čių, spaudos apie Lietuvą anglų 
kalba. Apsilankiusius anglus R. 
Popikienė supažindino su Lietu
vos istorija, lietuvių kalbos kil
me, tautinės vėliavos spalvomis, 
dainomis ir muzika, tautinių juos
tų audimu.

Lietuvos teatro draugija garbės 
raštais ir premijomis apdovanojo 
1984-85 m. sezono geriausių vaid
menų atlikėjus Lietuvos teatruo
se. Premijos paskirtos: Vilniaus 
operos ir baleto teatro sol. L. Bar
tusevičiūtei už Silfidės vaidmenį 
to paties pavadinimo balete; Muzi
kinio teatro solistam Kaune D. 
Dirginčiūtei ir M. Regiui už Ma
rkos ir Tasilo vaidmenis opere
tėje “Grafaitė Marica”; Vilniaus 
dramos teatro aktorei A. Janu
šauskaitei už Didžiavyžės vaid
menį “Ančiuko kryžiuje”; Kauno 
dramos teatro aktoriui R. Sabu- 
liui už Boso vaidmenį spektakly
je "Strazdas — žalias paukštis”; 
Šiaulių dramos teatro aktoriui P. 
Piaulokui už Borgo vaidmenį "Že
muogių pievelėje”.

Sol. Irenos Jasiūnaitės, mezzo- 
soprano, dvigubą sukaktį G. Ver
džio “Rigoletto” spektakliu pa
minėjo Vilniaus operos ir baleto 
teatras. Ta sukaktis — amžiaus 
šešiasdešimtmetis ir 35 metai 
darbo scenoje. Sukaktuvininkė 
atliko Madalenos vaidmenį, Ri
goletto — tenoras I. Sorokinas 
iš Minsko, Džildos — lyrinis sop
ranas R. Tumuliauskaitė. Sol. I. 
Jasiūnaitė yra rokiškietė, gimusi 
1925 m. spalio 29 d., A. Staške- 
vičiūtės solinio dainavimo klasę 
Vilniaus konservatorijoje baigusi 
1953 m. Vilniaus operos ir baleto 
teatre dainuoja nuo 1954 m. Yra 
sukūrusi apie 50 vaidmenų, daina
vusi apie 1.300 spektaklių, su
rengusi maždaug tiek pat koncertų.

Violetos Palčinskaitės pasaka 
“Spyruoklinis kareivėlis” keturių 
šimtų spektaklių sukaktį paminė
jo Klaipėdos kultūros rūmų lėlių 
teatras, vienas seniausių Lietuvo
je. Repertuare yra mažųjų žiūro
vų šiltai sutikti K. Kubilinsko “Vė
jo botagėlio”, A. Kolenikovo 
“Nykštuko Nosies”, E. Patriko 
“Pagranduko” spektakliai. Vaid
menis atlieka vidurinių mokyk
lų moksleiviai, su kuriais dirba 
teatrui vadovaujantis aktorius 
R. Grincevičius ir dail. S. Kana- 
verskytė.

Kultūriniai Kauno gyvenimo 
reikalai aptarti ten leidžiamo "Ne
muno" žurnalo surengtame veikė
jų pokalbyje. Kaunas turi platų 
kultūrinių bei švietimo įstaigų 
tinklą. Tūkstančiai kauniečių ap
silanko muziejuose, bibliotekose, 
teatruose, parodų ir koncertų sa
lėse. Kaune gyvena ir kuria drama
turgas Juozas Grušas, netrūksta ir 
kitų kultūros bei meno darbuoto
jų, žinomų net už Lietuvos ribų. 
Diskusijose paliestas kultūrinio 
gyvenimo pagerinimas. Kauno 
choro vadovas P. Bingelis pasiū
lė originalią idėją — rengti kame
rinės muzikos vakarus marių pa
krantėje. Tokiem vakaram reikia 
kamerinio orkestro, kuriame aug
tų profesinis atlikėjų meistrišku
mas. Koncertinei veiklai Kaune 
nepakanka tinkamai įrengtų pa
talpų, per mažai rūpinamasi jau
nąja kūrėjų, ypač kompozitorių, 
karta. Teatruose lankytojams 
trūksta vietų. Reikėtų atnaujinti 
senus pastatus, statyti daugiau 
kultūrinės paskirties objektų.

Sidabrinę veiklos sukakti Meno 
darbuotojų rūmuose Vilniuje pa
minėjo prof. Sauliaus Sondeckio 
vadovaujamas kamerinis Lietuvos 
orkestras. Sukakčiai skirtame 
koncerte pakartoti pirmajame 
koncerte skambėję J. S. Bacho, 
G. F. Haėndelio kūriniai. Orkest
ras turi 24 muzikantus, pakeičia
mus jaunesniais instrumentalis
tais, baigusiais Vilniaus konser
vatoriją ir vidurinę M. K. Čiur
lionio meno mokyklą. Dvigubai di
desnis muzikantų skaičius jau yra 
pasitraukęs iš orkestro. į sukak
tuvinį koncertą įsijungė du jauni 
solistai — dainininkė L. Domikai- 
tė ir fleitistas V. Gelgotas. Vado
vas prof. S. Sondeckis pranešė, 
kad orkestras 25 metų laikotar
pyje turėjo 2.104 koncertus. Vil
niuje įvyko 701 koncertas, kituo
se Lietuvos miestuose ir vietovė
se — 480, užsienio valstybėse — 
224. Kiti koncertai buvo surengti 
Sovietų Sąjungos ribose. Kameri
nis Lietuvos orkestras yra įrašęs 
daugiau kaip šimtą ilgai grojančių 
plokštelių. Įrašų teises įsigijo V. 
Vokietijos, Britanijos, Japonijos 
bei kitų valstybių plokštelių ga
myklos. Savo repertuare orkestras 
turi apie du šimtus lietuvių kom
pozitorių kūrinių. Ypač plataus 
pripažinimo yra susilaukęs klasi
kų A. Vivaldžio ir W. A. Mozarto 
kūrybos atlikime. Sukaktuvinį 
koncertą papildė orkestrui skirti 
Lietuvos kino studijos ir televi
zijos filmų fragmentai, kuriuos 
komentavo filmų rež. B. Pajė- 
dienė. V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St, Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI virš 29 miljjonų dolerių
KASOS VALANDOS:

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

_ MOKA UŽ:
E 90 dienų termin. indėlius............ 9 %
= 180-185 d. termin. ind...................91/4%
= term, indėlius 1 metų.................. 91/2%
= term, indėlius 2 metų.................. 9’/2%
E term, indėlius 3 metų.................. 9’/2%
E pensijų s-tą.................................. 91/2%
E spec. taup. s-tą............................ 71/2%
E taupomąją s-tą ............................ 7 %
= kasd. taupymo s-tą ..................... 7 %
E depozltų-čeklų s-tą.................... 6 %
= DUODA PASKOLAS:
E asmenines nuo ........................... 12 %
E mortgičius nuo............ 1O’/2% -12 %

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir 

Telefonas 762-7775
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

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

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

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles Ave. Tel. 535-1944
PRIIMA “ONTARIO DRUG BENEFIT'' RECEPTUS. 

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

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

"TYPE MASTER GRAPHICS"
3425 Dundas Street West, Toronto, Cnt. M6S 254

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

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Šiaučiulienei

NEMOKAMA Skambinkite 
šiandieną!

valdžios
knygelė

“Plans, Permits
and Payments

ONTARIO MINISTRY of 
MUNICIPAL AFFAIRS 
AND HOUSING I

įsigykite nemokamą 
egzempliorių!

239-3991

ANTANAS GENYS

/'RftW 

professionals 
inc. Realtor

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

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

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

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

/lllctfltp Simpson’s, 176 Yonge St.,
z lllolClIu Toronto, Ont, M5C 2L7 (Queen & Yonge) 

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

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

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue _ . ,
(Tarp Dundas ir College) Telef OHaS

* 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

531-1305

Užgavėnių karnavalas Toronte
J. VARČIUS

Tradicinis Užgavėnių karna
valas yra vienas įdomiausių To
ronto Lietuvių namų renginių. 
Jame dalyvauja Toronto jaunimo 
organizacijos, kurioms gautas 
Karavano pelnas paskirstomas 
proporcingai pagal jų aktyvu
mų atliekamose programose.

Šiais metais karnavalas įvyko 
vasario 8, šeštadienį, Toronto 
Lietuvių namų Mindaugo ir Mor
tos salėse. Jo rengėjai — LN vi
suomeninės veiklos komitetas, 
vadovaujamas pirm. Aldonos 
Jankaitienės. Dalyvavo 11 orga
nizacijų, Karnavalą sudarė du 
pagrindiniai renginiai: jaunimo 
popietė nuo 1 iki 5 v.p.p. ir kau
kių vakaras nuo 7 v.v. iki 1 v.r.

Jaunimo popietėje dalyvavo 
apie 400 jaunosios ir vyresnio
sios kartos svečių. Koncerto 
programą atliko 170 vaikų dai
nininkų ir šokėjų. Mortos sve
tainėje LN moterų būrelio na
rės, pasipuošiusios havajietiš- 
kais vainikais ir spalvingomis 
sukniomis savo paviljone vai
šino svečius karštais užkan
džiais, pyragaičiais ir vaisvan
deniais. Jų puošnus paviljo
nas buvo įvertintas pirma pre
mija $50. Mindaugo salės balko
ne buvo įrengti 9 organizacijų 
paviljonai, iš kurių antrą pre
miją $30 laimėjo “Gintaro” šokių 
grupė ir trečią $20 Prisikėlimo 
parapijos jaunų šeimų sekcija. 
Spalvingas buvo “Atžalyno” tau
tinių šokių grupės paviljonas, 
išpuoštas mišką vaizduojančio
mis dekoracijomis. Patarnauto
jos buvo pasipuošiusios musmi- 
rius vaizduojančiomis skrybėlė
mis. Toronto pensininkai suruo
šė moterų rankdarbių parodėlę, 
kurią sudarė S. Dervinienės ir 
kitų pensininkių įvairūs mezgi
niai. Filatelistai supažindino 
su šv. Kazimiero ir nepr. Lietu
vos ženklais. Moksleiviai atei
tininkai savo paviljoną paskyrė 
prof. St. Šalkauskio 100 metų 
sukakčiai paminėti. Be šių dar 
turėjo atskirus skyrius: Kgn. 
“Birutės” skaučių draugovė, To
ronto Maironio mokykla ir cho
ras “Aras”. Juos visus atidžiai 
apžiūrėjo nuo 1 iki 3 v.p.p. at
vykę mažieji ir vyresnieji sve
čiai. Vaikai bandė laimę loteri
jose, vaišinosi pyragaičiais ir 
gėrimais.

Koncertinę jaunimo popietės 
programą Mindaugo salėje pra
dėjo 3 v.p.p. A. Jankaitienė įžan
giniu žodžiu ir pakvietė progra
mos pranešėja “Vilniaus” kara
laitę Indrę Čuplinskaitę. Uždan
gai prasiskleidus, publika plo
jimais sutiko scenoje išsirikia
vusius N.P. Marijos seselių vai
kų darželio auklėtinius. Jie atli
ko įdomiausią programos dalį. 
Vadovaujant seselėms Margari
tai ir Loretai, vaikų darželio 
auklėtiniai deklamavo, dainavo 
ir vaidino apie 15 minučių. Sce
noje vykstant pasikeitimams, 
“Atžalyno” vaikų grupė salės 
centre linksmai pašoko porą tau
tinių šokių. Ir vėl atsiskleidus 
scenos uždangai, Maironio mo
kyklos žemesniųjų skyrių 40

vaikų choras atliko 15 minučių 
užtrukusią dainų programą. Di
rigavo Rasa Bukšaitytė, pasi
puošusi geltonplunksnio gandro 
apranga. Mišrus vaikų choras at
liko jaunimo liaudies dainelių, 
kurias aiškino klausytojams cho
ro vadovė ir mokytoja muz. D. 
Viskontienė. Akompanavo muz. 
J. Govėdas. Programą užbaigė 
“Gintaro” ir “Atžalyno” jaunų
jų grupės keliais gražiais šo
kiais. Nuotaikingas jaunimo 
koncertas užtruko valandą lai
ko. Jo atlikėjus rengėjai papuo
šė gėlių žiedais, o gausi publi
ka atsilygino audringais ploji
mais.

Mindaugo salėje 7 v.v. prie 
baltomis staltiesėmis papuoš
tų stalų susirinko per 300 sve
čių. Apie 30 jaunimo atstovų iš
siskyrė iš publikos savo apran
ga: torto žvakės, astronautai, 
senovės kariai, kinietės ir kiti. 
Koncerto programą pradėjo 7.30 
v.v. LN moterų būrelio pirm. A. 
Jucienė su atitinkamu pasveiki
nimu ir vėliau sklandžiai vado
vavo programai. Programą atliko 
apie 170 choristų ir šokėjų.

Pirmieji scenoje pasirodė 
“Volungės” choristai, kurie bu
vo pasipuošę pingvinus imituo
jančia apranga. Dirigavo gelton- 
plunksnis garnys su ilgu snapu 
ir žaliomis akimis. Tai buvo muz. 
Dalia Viskontienė, “Volungės” 
vadovė, kuri visuomet paruošia 
ne tik įdomių dainų repertuarą, 
bet ir keičia choristų aprangą 
pagal vakaro pobūdį. Sis mišrus 
choras atliko tris dainas, kiek
vieną palydėjęs pingvinų gar
sais. Tautinių šokių programą at
liko “Gintaro” ir “Atžalyno” 
studentų grupių šokėjai. Tai To
ronto lietuvių bendruomenės re
prezentaciniai šokėjai, kurių at
likti šokiai pasižymi taktišku 
judrumu ir judesių tikslumu. 
“Gintaro” grupei vadovavo Rita 
ir Juozas Karasiejai, “Atžalyno” 
— Lilė Pacevičienė ir Vida Vit- 
kūnaitė.

Scenoje buvo suvaidintas vaiz
delis “Kavinėje”, paruoštas La- 
nos Vytės-Vaidilienės. Tai hu
moristinis vaizdelis, kurį vyku
siai suvaidino 10 jaunų vyrų ir 
mergaičių grupė. Jie dainomis, 
šokiais ir pasikalbėjimais juo
kino šio vakaro dalyvius. Kon
certą užbaigė vyrų choras “Aras”, 
galingai ir skambiai padainavęs 
keletą dainų. Dįrygavo šio choro 
mokytojas muz. V. Verikaitis ir 
akompanavo muz. J. Govėdas. 
Koncertas, užtrukęs vieną valan
dą, buvo nuotaikingas, linksmas 
ir publika nepagailėjo plojimų.

Po koncerto, grojant geram or
kestrui, vyko linksmi šokiai. Da
lyviai vaišinosi Užgavėnių pa
tiekalais, įvairiais gėrimais ir 
bandė laimę loterijoje, kuriai 
laimikius padovanojo karnavale 
dalyvaujančios organizacijos. 
Už kaukes ir aprangas buvo pa
skirtos 7 premijos, iš viso $310. 
Pirmą premiją $100 laimėjo 9 as
menų grupė “Tortas”, kurią su
darė D. Klibingaitienė su savo 
4 dukromis, jų vyrais ir drau
gais.

Kanados (vykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

grįžo konservatoriai, antron — 
liberalai su 36%. Trečioje vie
toje su 23% liko iš jos nega
lintys iškopti E. Broadbento 
socialistai, gruodžio mėnesį 
pakilę iki 24%. Ministeris pirm. 
B. Mulroney dabar daro išva
dą, kad kanadiečių dauguma 
pritaria jo ligšiolinei politi
kai, nepaisydama parlamen
te opozicijos labai išpūstų 
vietinio pobūdžio nesklan
dumų.

Opozicinės partijos, siekian
čios populiarumo sustiprini
mo, parlamente lig šiol daž
nai švaistėsi neesminėmis kon
servatorių valdžios atstovų 
klaidomis. Plačiai nuskam
bėjo blogos kokybės konser
vuota žuvis, pasiekusi varto
tojus. Parlamente tada daug 
buvo kalbama apie galimą var-

pasinaudoti šia galimybe, tikė
damasis, kad ji bus naudinga 
Kanados ekonomijai. J. Turne- 
ris prašneko tik po ilgos tylos. 
Jis atmetė laisvą prekybą su 
Amerika, pirmon vieton iškel
damas tarptautinės prekybos 
sustiprinimą. Toks liberalų 
pasiūlymas nėra naujas. Jau 
ministeris pirm. P. E. Trudeau 
vienu metu buvo panoręs at
svaros Kanados prekybai su 
Amerika jieškoti Europoje. Ta
da paaiškėjo, kad Kanados ga
miniai yra per brangūs euro
piečiams, nes ir sumenkėjęs 
Kanados doleris yra aukštes
nis už jų pinigus. Laisvai pre
kybai su JAV priešinasi ir so
cialistai.

Spaudoje vis dar daug rašoma 
apie keleivinio ir prekinio 
traukinio susidūrimą Alberto-

LAISVYDAS K. BARŠAUSKAS, 
Kanados kariuomenės majoras, 
gavęs geografijos ir politinių moks
lų bakalauro laipsnį Manitobos 
universitete. Jau šešti metai jis su 
žmona Linda ir dukromis Asta, 
Ona ir Vilija gyvena V. Vokietijos 
Schwarzwaldo srityje, Lahr mieste. 
Tarnaudamas kariuomenėje, studi
javo pas Freiburgo i.Br. profeso
rių dr. B. Metz ir Heidelbergo pro
fesorių dr. L. Van Caeseeie. Kana
doje yra baigęs karo mokyklą Onta
rio Kingstone. Dabar vadovauja 
“Leopardo” tankų grupei V. Vokie
tijoje, kur yra įsikūrę Š. Atlanto 
sąjungos daliniai

SPORTAS
“AUŠROS” ŽINIOS

Krepšinis. Š. m. vasario 12 d. 
George Harvey gimnazijos patal
pose įvyko York lygos vyrų krep
šinio pirmenybių rungtynės “Auš
ra” — “Breakers”. Laimėjo “Auš
ra” 88:82 (42:41). “Aušra” išvys
tė greitą žaidimą ir pirmą pus- 
laikį laimėjo 42:41. Antrą puslai- 
kį ji vis spaudė savo priešininką, 
kad išlaikytų pasiektą rezultatą, 
ir rungtynes laimėjo 88:82.

Rungtynės buvo gero lygio. Po 
šių rungtynių iš 16 lygoje daly
vaujančių komandų “Aušra” stovi 
pirmoje vietoje. Joje žaidžė: S. 
Arlausakas 25, K. Bartusevičius, 
R. Ton 14, A. Baziliauskas 5, R. 
Underys 4, V. Dementavičius 6, V. 
Gataveckas 4, R. Sysak 24, A. Valic- 
kas 6. K.Š.

Skautų veikla
• Filisterei Daliai Barzdžiūtei 

nuoširdus skautiškas ačiū už skau
tiškos veiklos skyriaus tvarkymą 
“TŽ” per 14 mėnesių. Nuo vasario 
12 d. šį skyrelį sutiko tvarkyti ps. 
J. Batūrienė. Vienetų vadovai sa
vo veiklą prašomi perduoti sesei 
Jūratei tel. 239-8986.

• Vasario 9 d. gražiai paminėta 
Vasario 16 Toronto skautijos. 
Sueigai vadovavo ps. A. Kalinaus
kas. Ta proga į skautininko laips
nį pakeltas K. Batūra, į paskau- 
tininko — dr. R. Saplys, M. Yčas ir 
V. Keturakis. Lietuvos skautų są
jungos garbės ženklais apdovano
ti: pi. M. Bijūnas — pažangumo, 
j.b.vl. A. Stundžia — tėvynės sū
naus, j.vs. B. Stundžia — padėkos 
ordinu, ilgametė Romuvos darbuo
toja ir sekretorė G. Kuzmienė — 
už nuopelnus ordinu su rėmėjų 
kaspinu, v.s. Kazimieras Batūra 
— 50 metų skautavimo ženklu. 
Skautininkų įžodžiui vadovavo 
v.s. V. Skrinskas talkinamas s. 
D. Keršienės, V.S.P. Algio Sen
kaus ir j. v.s. H. Stepaičio pir
mojo tuntininko Toronte. Įžodis 
užbaigtas daina “Lietuva brangi”. 
Pagerbtas kūrėjas-savanoris Sta
sys Paciūnas. Jis sveikino Toron
to skautiją ir ragino kuo daugiau 
lietuviškai kalbėti.

• Nuoširdi padėka O. Indre- 
lienei už auką jūrų skautėms- 
tams. Jūrų skautai ir skautės pla
nuoja iškylą į šiaurę vasario 22- 
23 d.d.

• 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.

• Kovo 2 d. Prisikėlimo parapi
jos salėse rengiama Kaziuko mu
gė. Bus įvairūs paviljonai, veiks 
tėvų komiteto pagaminti pietūs. 
Maloniai kviečiame tėvelius, drau
gus ir visą Toronto visuomenę šią 
tradicinę mugę aplankyti. J. B.

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOK A :
9 % už 90 dienų term, indėl. 
9'/«% už 6 mėn. term, indėlius 
9’/2% už 1 m. term, indėlius 
93/4% už 2 m. term, indėlius 
93/4% už 3 m. term, indėlius 
91/2% už pensijų planą 
71/2% už specialią taup. s-tą 
7 % už taupymo s-tas

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

skolinkis

PARAMA
IMA:

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

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .................... 11’/2%
2 metų .................... 12 %
3 metų ...................... 12’/2%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ........  10’/a%
(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 $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio 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 j vieną įstaigą. Po 35 metų veiklos ir toliau ji tarnaus tautiečiams 

Toronte nekilnojamo turto reikaluose.
A. W. GARBENS 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.

t. dalinda, b.a.
associate broker

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

JANE-ANNETTE, šviesus. ■' prižiūrėtas trijų 
miegamųjų namas. įvažiavimas. Kiemas
išeina į upę ir pay N^aina — $104.900.

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

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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

totojų apsinuodijimą, nors 
niekas nebuvo net susirgęs. 
Dar didesnis triukšmas kilo 
dėl ministerio pirmininko pa
vaduotojo E. Nielseno 1973 m. 
padaryto pareiškimo, kad prieš 
25 metus uždari liberalų par
lamentarų posėdžiai buvo gir
dimi vertimams skirtoje par
lamento vidaus linijoje. Taip 
buvo iškelta ir išpūsta kana- 
diška “Watergate” istorija, ku
ri buvo baigta E. Nielseno atsi
prašymu. Šia klaida tikriau
siai pasinaudojo ne tik E. Niel- 
senas, bet ir kiti smalsumo su
vilioti politikai. Visai Kana
dai svarbesnis laisvos preky
bos su Amerika klausimas ilgo
kai buvo ignoruojamas J. Tur- 
nerio vadovaujamos liberalų 
opozicijos. Ministeris pirm. 
B. Mulroney yra įsipareigojęs

je. Susisiekimo ministeris D. 
Mazankowskis nelaimei ištirti 
sudarė specialią komisiją, va
dovaujamą Albertos teisėjo R. 
P. Foisy, kuri savo išvadas tu
rės padaryti iki gegužės 30 d. 
Nustatyta, kad prekinis trau
kinys į vienos linijos bėgius 
įvažiavo, pažeidęs du šviesų 
signalus. Geltonos šviesos ma- 
šinisui J. Hudsonui įsakė su
mažinti greitį, o raudonos — 
sustabdyti traukinį. Mašinis
tas žuvo su savo padėjėju M. 
Edvardsu, bet gyvas liko to 
traukinio konduktorius W. 
Smithas, dar neapklausinėtas 
ligoninėje. Teigiama, kad ma
šinistas anksčiau buvo sirgęs, 
kepenų liga, netekdavo sąmo
nės, bet pasveiko. Esą dėl to 
jis negėrė ir negalėjo būti gir
tas nelaimės metu.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte

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

Spaudoje sensacingai nu
skambėjo Niufaundlandijos žve
jų kaimelio Ochre Pit Cove 
Vašingtonan nusiųstas raštas, 
prašantis milijono dolerių fi
nansinės paramos kaimelio 
prieplaukai padidinti. Rašte 
pabrėžiama, kad kritusi Niu
faundlandijos ekonomija šią 
Kanados provinciją jrikiuoja 
į finansinę pagalbą gaunan
čių trečiojo pasaulio šalių 
eiles. Žvejų komiteto pirm. P. 
Laymanas prisipažino, kad tuo 
prašymu nebuvo tikėtasi gauti 
milijoną dolerių iš Vašingto
no, bet tik norėta atkreipti 
Otavos dėmesį.

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 Lėni s Žilvyčiai 
Esamus langus pakeičiame 
šiluminiais (thermal) langais 
dvigubo ar trigubo storumo 
stiklo. Taip pat įdedame aliu- 
mines duris 2” ir aliuminius 
išorinius langus (storm win
dows) įvairios rūšies ir spal
vos, pagamintus pagal užsa

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

(416) 545-6556 Hamiltone, 
Toronte ir apylinkėse prašome skambinti “collect
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SUGRĮŽUS ...
Praėjusių metų Darbo šventė. 

Vakare pravedžiau “Lietuvos ai
dų" radijo programų. Vos tik grį
žau iš studijos, tam pačiame na
me, pajutau skausmų krūtinėje ir 
kritau. Šeimai padedant, įdėjau 
po liežuviu nitro ir truputį sąmo
nę atgavau, bet po 10 minučių — 
kitas širdies priepuolis. Vėl nit
ro ir vėl atgijau. Tuoj dukra nu
vežė į Šv. Kryžiaus ligoninę Čika
goje.

Ligoninėje išbuvau savaitę. Be
veik nieko neatsimenu, tik įstrigo 
vysk. V. Brizgio ligonių patepimo 
maldos žodžiai. Nuo to laiko jau 
gyvenau išjungtas iš šio pasaulio.

Kelionėje greitosios pagalbos 
autovežimiu į Ilinojaus “Masonic” 
ligoninę nieko nejaučiau. Tik sų- 
monėje pynėsi kelionė nepaprastu 
lėktuvu, kuris mane nešė iš vieno 
miesto į kitų.

Geros technikos bei dr. Nemicko 
vadovaujami gydytojai 1985 m. rug
sėjo 8 d. ryžosi mano gyvybę gel
bėti. Atidarė krūtinę, išėmė iš 
kairės kojos gyslų, jų supjaustė į 
Šešias dalis, pašalino priskretu
sias širdies arterijas ir įdėjo pa- 
imtųsias iš kojos. Net šešiose vie
lose kraujas nebegalėjo prasiverž
ti, ir širdis be tokios operacijos 
būtų sustojusi.

Ar aš kentėjau? Ne, jokio skaus
mo nejutau. Sapnavau, kai kažin 
tas mane nori sumalti, vėl skubė- 
iau į Bostonų, Niujorku, Klivlan- 
ių nepaprastu lėktuvu. Gydyto
jai ir slaugės negalėjo manęs su
valdyti, net rankas pririšo prie 
ovos, kad neištraukčiau visokių 
ivadų prieš operacijų ir po jos.

Po savaitės, lyg per miglų, at- 
liminiau, kad viena slaugė veža 
nane į kitų kambarį. Operacinį 
iaugojimų jau nutraukė. Negali- 
e įsivaizduoti, kokį aš tuo mo- 
nentu pajutau naujų žemiškų pa- 
laulį! Akyse nepaprastas vaizdas: 
■yškus ligoninės kambarys, siau
tės kaip angeliukės, baltais ir ki- 
om spalvom drabužiais, miestas 
>ro langų lyg paveiksle, toks juo- 
as. Iš automobilių ūžesio ir gar- 
ų, skambėjo muzika, tūtavimai. 
Tegaliu tokio sugrįžimo aprašyti. 
Težinau, kų kiti lietuviai, išgy- 
enę panašias operacijas, mato, 
aučia ir galvoja.
Rugsėjo 30 d. grįžtu į namus, 

reraširdžių gydytojų dėka vėl gy- 
enu savoj šeimoj. Daug vargo pa

tyrė ir dukra, nes tuo pačiu metu 
ir žmona sirgo. Esame dėkingi už 
pagalbų geraširdžiam tautiečiam 
— p. Vasiliauskienei, E. Norkutei, 
p.p. Beinarauskams, Elenai We- 
iyčko, Mieliulių šeimai.

Dabar jau padedu vesti kasdien 
vakare radijo programų ir atgau
nu jėgas, nors dar kartas nuo kar
to suskauda krūtinėje. Atgaunu 
norų rašyti. Vėl gyvenu pilnu gy
venimu, tikėdamas dar bendradar
biauti spaudoje, patobulinti “Lie
tuvos aidų” programų.

Balys Brazdžionis, 
Čikaga

VĖL SKAITAU
Po akių operacijos jau vėl skai

tau spaudų ir rašau. Jūsų redaguo
jamas laikraštis — tai vaistai ap- 
snūdusiem. Laisvės žygis Skandi
navijoje, Baltijos jūroje, dabar 
VLIKo seimas Floridoje stiprina. 
Platusis pasaulis išgirdo apie 
mūsų tautos tragedijų.

V. Tamošiūnas.
Detroitas

VOKIETIJOJE
Mes V. Vokietijoje “TŽ” kartais 

gauname po 12 savaičių, be to, 
sumaišytais numeriais. Būna taip, 
kad gauni naujausių numerį lai
ku, o 5-6 numerius po kelių savai
čių. Jeigu eina koks tęsinys, tai 
pradedame skaityti nuo pabaigos. 
Mes, senjorai, tuo atžvilgiu turi
me daugiau kantrybės, bet jau
nimas ... Juozas Nevulis,

V. Vokietija
Red. pastaba. Aplaidus Kanados 

paštas, bet, matyt, ir kituose kraš
tuose panaši būklė. Vienintelis 
būdas pagreitinti laikraščio pri
statymų į kitus kraštus yra oro 
paštas, kuris kainuoja 50 dol., plius 
20 dol. prenumerata. Tai nėra pi
gus kelias, bet yra ir tokių skai
tytojų, kurie negaili laikraščiui 
70 dol. metams.

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Lietuvos vyčių choras Čikagoje, vadovaujamas Fausto Strolios, Vilniaus dienoje Nuotr. S. Varankos

Tėviškės žiburiai « 1986. II. 18 — Nr. 8 (1879) « psl. 9

TORONTO

Vaidotas Jonynas

864-2734
Moss, Lawson & Co. Limited

Turite CSB’s? Norite RRSP?
Mes parodysime, kaip panaudoti CSB 's dėl RRSP! Turime irgi 
“Industrial Growth" ir kitus Įvairius fondus. ■

Kun. P. Rosettis, Toronte 
gimęs, užaugęs ir mokslus bai
gęs, sėkmingai darbuojasi ka
nadiečių parapijose. Šiuo me
tu jis klebonauja Christ the 
King parapijoje. Yra “Tėviš
kės žiburių” skaitytojas bei 
rėmėjas. Atnaujindamas rė
mėjo prenumeratą, jis atsiun
tė $75 auką.

“The Sunday Sun” dienraš
tis 1986. II. 9 paskelbė straips
nį su stambia antrašte “Bishop 
marks 25 years in exile”. 
Straipsnio autorė Genya In- 
trator rašo apie sovietų ištrem
tą Vilniaus vyskupą Julijoną 
Steponavičių, minintį 25-rių 
metų tremties ir 75-rių metų 
amžiaus sukaktis. Ji pabrėžia 
faktą, kad Lietuvoje nėra re
ligijos laisvės, ir kviečia skai
tytojus rašyti tremtiniui vys
kupui laiškus šiuo adresu: Bi
shop Julijonas Steponavičius, 
235647 Žagarė, Joniškio r., Žda- 
novo 5-2, Lithuania. Prie 
straipsnio pridėti kalinamų 
lietuvių adresai: Gintauto Ieš
manto, Henriko Jaškūno, Vol
demaro Karaliūno, Jono Kur- 
zinsko.

Lietuviai komunistai Š. Ame
rikoje dar turi du laikraščius 
— “Viltį” Čikagoje ir “Laisvę” 
Niujorke. Toronte leistas 
“Liaudies balsas” jau seno
kai nebeišeina. Kanados lietu

sias kalbas: jidiš, lietuvių, len
kų, vokiečių, rusų ir anglų.

“Canadian Scene” yra spau
dos draugija, aprūpinanti etni
nius laikraščius informacija 
apie Kanados gyvenimą. Prieš 
keliolika metų ir “TŽ” panau
dodavo dalį jos informacijų, 
išverstų į lietuvių kalbą. Tam 
reikalui draugija turėjo ir lie
tuvį vertėją. Ilgainiui tokia 
informacija, skirta daugiausia 
naujiem ateiviam, pasidarė 
mažiau reikalinga. Todėl ir 
“TŽ” minėtos draugijos infor
macija retai tepasirodo. Pas
taruoju metu draugija neteko 
ilgametės savo redaktorės 
Ruth Gordon ir Boyd E. Bea
mish, dirbusio tik trumpą lai
ką. Abu pasitraukė dėl nesvei
katos. Nauju redaktoriumi pa
kviestas Ben Viccari, italų 
kilmės žurnalistas, imigravęs 
Kanadon iš Britanijos 1947 m.

Rochester, NY
VIETININKUOS SKAUTŲ MU

GĖ įvyks kovo 2 d. 11 v.r. bus Mi
šios, o mugė prasidės tuoj po Mi
šių salėje. Kovo 1, šeštadienį, 
8 v.v. bus koncertas. Dainuos iš 
Klivlando atvažiavę “Uždainuo
kim”. Po to bus šokiai. A. S.

Portage La Prairie, Man.
AKLAS MUZIKAS. "TŽ” jau bu

vo rašyta apie Zigmą Brazauską, 
kuris dirbdamas psichiškai su
trikusių žmonių institucijoje, su
rado metisą jaunuolį, turintį ne
paprastus gabumus muzikai. 1985 
m. balandžio gale jiedu buvo iš
kviesti į Torontą pasirodymui ir 
įvertinimui. Šio gabaus jaunuo
lio pavardė yra Clarence Asham. 
Zigmas mėgina jam padėti. Būda
mas muzikoje savamoksliu, Zig
mas išmokė šį vyrą groti įvairių 
melodijų akordeonu ir pianinu. 
Dabar Zigmas, kuris yra jau pen

sininkas, tikisi šį jaunuolį iškel
ti iš institucijos, tik skundžiasi, 
kad viskas eina lėtai — sunku su
rasti tinkamus globėjus. Š. m. sau
sio mėnesio laiške Zigmas rašo: 
“Clarence dabar lanko universi
tetą "School of Music” kiekvieną 
šeštadienį. Aš jį vežu į Winnipe- 
gą, kur prof. Lawrence Ritchey 
duoda muzikos pamokas (3 vai.). 
Profesorius yra labai sužavėtas 
Clarence talentu ir lygina jį su 
Mozartu. Clarence neturi proble
mų su naujom kompozicijom — 
užtenka išgirsti pradžią ir toliau 
pats kompanuoja. Zigmas esąs la
bai patenkintas, kad jo auklėti
nis yra gerose rankose, nes prof. 
Ritchey yra kaip tėvas ir jam au
koja savo laisvą laiką. Paskuti
niu metu patirta, kad Clarence 
turi dar vieną dovaną labai ge
rai žino datas; paklaustas kada 
bus Kalėdos, atsakė “Dec. 25/85 — 
Wednesday”. Jis buvo klausiamas 
ir kitų datų — visas atsakė teisin
gai. V. A.

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

PARKSIDE mIrket

335 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258

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

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

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

viai komunistai turi savo sky
rių “Laisvėje”. Kasmet jie ren
ka aukas “Laisvei” paremti. 
Pvz. 1985 m. antrame pusmety
je montrealiečiai suaukojo 
$655, Lietuvos sūnų ir dukte
rų klubas Toronte — $100, J. 
Brazdžius Sudburyje — $100, 
P. M. Daugėla Willowdale, Ont.
— $100, J. Žukas Toronte — 
$85, A. Grinkus Vankuveryje
— $80, Montrealio lietuvių 
moterų klubas — $50 ir t.t. Kai 
kurie JAV lietuviai komunis
tai paaukojo po $1,000, $2,000 
ir net $3,000.

“The Toronto Star” 1986.II.8 
išspausdino informacijų sky
riuje straipsnį apie Lietuvoje 
gimusį žydų tautybės profeso
rių Normaną Salanskį, Toron
to un-to profesorių, dirbantį 
erdvių tyrinėjimo institute 
Downsview. Kanadon jis atvy
ko 1977 m. Buvo uždarytas Kau
no gete, bet išsigelbėjo su ki
tais dviem vaikais. Tapęs fizi
kos mokslų specialistu, 25-rius 
metus profesoriavo Krasno
jarsko un-te. Leidimą emigruo
ti į JAV gavo savo draugų Ka
nadoje dėka, kurie kreipėsi į 
tuometinį JAV valstybės sekre
torių Cyrus Vance, o pastarasis
— į L. Brežnevą. Po 8 mėnesių 
persikėlė Kanadon. Moka še-

Kanados lietuvių fondo tarybos 
pirmininkas HARIS LAPAS, svei
kinęs “Tėvynės prisiminimų” ra
dijo programą, sulaukusią 35 metų 
sukakties Toronte ir įteikęs KLF 
paramą —1000 dolerių

Nuotr. St. Dabkaus

AfA 
JUOZUI MELNYKUI

Lietuvoje mirus,
reiškiame gilią užuojautą jo sūnui VLADUI su šeima 
ir kartu pergyvename liūdesio valandas -

L. P. Murauskai
A. A. Šmigelskiai

gTEV1SKES ŽIBURIAI
THE LIGHTS OF HOMELAND

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

tik $15.00 metams (JAV-se amerikietiškais)

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

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

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

Siunčiu prenumeratą............... dol., auką............... dol.
Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai”
2185 Stavebank Rd., Mississauga , 

Ontario, L5C 1T3, Canada

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

ADVOKATAS A. POTERIS
nuo 1985 metų spalio 1 dienos 

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

Telefonas (4-1 č>) 7č>3-33č>2

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

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

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\

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

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius” l-me aukšte

Juozas (Joseph) 
NorRus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 
Nemokamas namų įvertinimas

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

west realty inc., realtor 
an independent member broker

DRESHER™ & 
fE BROKERS

“all The
choice
INTHE

MASKELL INSURANCE WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

Tel. 251-4864,251-4025,251-4824 • Namų: 277-08141
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 

Toronto, Ontario M8V 1C6
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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

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^

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

YEACENASi

All Seasons Travel, B.D
Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais kreiptis
V. BAČĖNAS

tel. 533-353T
nuo 11 v.r. iki 7 y.v.

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

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

DRA IDA — 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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Anapilio žinios

— Vasario 16 pamaldose 11 v.r. 
dalyvavo organizuotai su vėlia
vomis VI. Pūtvio kuopos šauliai, 
Kat. motery draugijos skyrius ir 
gausi visuomenė. Liturginius skai
tymus atliko Maironio mokyklos 
mokiniai.

— Tikinčiosios Lietuvos die
na Lietuvos kankinių šventovė
je — vasario 23, sekmadienį, Wa- 
sagoje — kovo 2 d. Speciali rink
liava religinei Lietuvos šalpai.

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

— KLK moterų dr-jos Lietuvos 
kankinių par. skyriaus narių su
sirinkimas — kovo 2, sekmadienį, 
po 11 v.r. Mišių, Parodų salėje. 
Paskaita — kun. K. Kaknevičiaus 
tema “Marija katalikų tikėjime”. 
Kviečiamos dalyvauti visos narės 
su šeimomis ir viešniomis.

— Vasario 16 minėjimas ir pa
maldos Wasagoje — vasario 23, 
sekmadienį, 11 v.r.

— Paaukojo religinei Lietuvos 
šalpai $100 — V. V. Baliūnai, E. 
Juzėnienė; parapijai $100 — E. Ju- 
zėnienė, $50 — M. Krivickas, P. V. 
Dalindos; lietuvių kapinėm $50 — 
E. Simonavičienė.

— Lietuvos kankinių parapija 
gavo a.a Juozo Kalinskio paliki
mų — $5000.

— Mišios vasario 23, sekmadie
nį, 10 v.r. — už a.a. Vytautų Sen
kevičių, 11 v.r. — už a.a. Onų ir 
Leonų Jonaičius ir Tikinčiųjų Lie
tuvy.

Tradicinis šiupinys, suruoš
tas M. Lietuvos moterų draugi
jos Prisikėlimo salėje vasario 
11 d., sulaukė gausių dalyvių 
— apie 200. Renginį pradėjo 
draugijos pirm. J. Adomavi
čienė, sveikindama susirinku
sius ir apgailėdama netekimą 
a.a. Elzės Jankutės bei Mare
lės Kunkienės-Buntinaitės. 
Programos pranešėja Asta Šer- 
naitė pakvietė ev. kun. P. Di
lį maldai, po kurios visi vai
šinosi tradiciniu mažlietuvių 
šiupiniu. H. Lasienė paskaitė 
vaizdingas Donelaičio “Metų” 
ištraukas, o iš Montrealio at
vykęs “Lietuvos pajūrio” re
daktorius A. Lymantas kalbėjo 
apie sovietų okupuotą Klaipė
dos kraštą, kur šiupinio papro
čiai jau svetimi ir retai kur 
minimi. Meninę programą atli
ko “Atžalyno” jaunių grupė ir 
“Aro” choras, vadovaujamas 
V. Verikaičio, akompanuoja
mas J. Govėdo. Šį sykį ariečiai 
dainavo susėdę prie laužo, be 
tradicinės savo aprangos. Gau
sioje daiktinėje loterijoje 
daug kam teko rengėjų paruoš
ti laimikiai. Renginys baigtas 
R. Baltaduonienės visiem iš
reikšta padėka rengėjų vardu.

Ontario pilietiškumo ir kul
tūros ministeris (be portfelio) 
Tony Ruprecht sukvietė įvai
rių tautinių grupių atstovus 
Mississaugoje dalyvauti pasi
tarime “Multicultural Dia
logue”. Tai buvo proga organi
zacijų atstovams pasisakyti, 
kokie jų grupių rūpesčiai bei 
pageidavimai. Tokius pasikal
bėjimus ministeris rengia 21 
Ontario vietovėje ir birželio 
mėnesį paskelbs jų santrauką. 
Susirinko apie 60 Mississaugos 
etninių grupių ir Peel mokyk
lų tarybos atstovų. Stipriau
siai pasisakė indiečiai, ku
riems labiausiai rūpi patar
navimai naujiems ateiviams 
bei religinės teisės ir diskri
minacija. Imigrančių moterų 
vardu atstovė prašė atskiros 
progos susitikimui su minis- 
teriu, kaip tai padarė kultū
ros reikalų ministerė Lily Mun
ro. Kiti atstovai prašė daugiau 
lėšų kultūrinių grupių išsilai
kymui (pvz. vietnamiečiai) ir 
renginiams (lenkai, lietuviai). 
Italų atstovai pareiškė nepasi
tenkinimą ministerijos darbu 
ir spaudė minister) sudaryti 
konkrečius ateities planus. 
Ministeris sakė galės tai nu
matyti tik visų vietovių po
kalbiams pasibaigus. Taip pat 
keletą karty buvo siūloma pa
dalinti ministeriją į dvi, nes 
jų atsakomybės yra tokios skir
tingos, ir įvesti daugiau pro
gramų bei patarnavimų. RSJ

Aukos Tautos fondui ir Ka
nados Lietuvių Bendruomenei 
buvo renkamos Vasario 16 ren
giniuose. Prie įėjimo Anapilio 
salėje surinkta $4,435, už pro
gramas — $264.90, Prisikėlimo 
šventovėje — $2,249, Lietuvos 
kankinių šventovėje — $602, 
Išganytojo šventovėje — $238, 
Lietuvių namuose — $375; iš 
viso $8,163.90. Šiais metais 
surinkta daugiau nei pernai 
$1,655.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Vasario 16 per 10.15 v. Mišias 

giedojo “Volungės” choras, orga
nizuotai dalyvavo skautų “Šat
rijos” ir “Rambyno” tuntai su vė
liavomis; per 11.30 v. Mišias gie
dojo parapijos choras, vad. sol. 
V. Verikaičio ir sol. L. Marcinku
tės. Su vėliavomis dalyvavo kūrė- 
jai-savanoriai, KLK moterų dr-jos 
parapijos skyrius ir ateitininkai. 
Po Mišių buvo specialus paminėji
mas žuvusių už laisvę prie pamink
linės lentos šventovės prieangyje.

— Palaidoti: vasario 13 — a.a. 
Juozas Viecerinskas, 65 m., vasa
rio 15 — a.a. Elena Račkauskienė,
75 m., vasario 17 — a.a. Antanas 
Kiesiūnas, 59 m.

— Parapijos tarybos rinktų ir 
kviestų visų sekcijų narių susi
rinkimas — kovo 3 d., 7.30 v.v. Pa
rodų salėje.

— Parapijos tarybos labdaros 
sekcija vėl pasiuntė lietuviams, 
kurie gyvena Lenkijoje, 31 siun
tinį, tuo peržengdama tūkstantį 
siuntinių.

— Tikinčiosios Lietuvos Diena 
švenčiama visose lietuvių para
pijose Kanadoje kovo 2 d. Ta pro
ga bus daroma rinkliava religi
nei Lietuvos šalpai.

— Katalikių moterų draugijos 
susirinkimas — vasario 23, sek
madienį, po 11.30 v.r. Mišių, Pa
rodų salėje. Adelė ir Eugenijus 
Abromaičiai rodys skaidres iš 
kelionės j Šv. Žemę. Narės ir 
prijaučiančios kviečiamos daly
vauti.

— Nauji Kryžiaus keliai, paau
koti parapijai V. T. Gražulių, 
jau įrengti šventovėje.

— Parapijai aukojo: E. Gied
rienė $300, P. Prakas $200, J. P. 
Barakauskai $100, R. A. Rygeliai 
$90, E. G. Čepaitytė $75; po $50: 
D. A. Hakala, S. Vaitekūnienė, 
A. S. Šergaliai, J. O. Gustainiai, 
O. Beniušienė; religinei Lietuvos 
šalpai: V. Sinkevičius $200, S. Vai
tekūnienė $50, V. O. Marcinkevi
čiai $50, pranciškonų klierikų 
fondui: S. Vaitekūnienė $50

— Mišios vasario 23, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a.a. Ceciliją 
ir Donatą Venckus, 9.30 v.r. — už 
a.a. Joną ir Veroniką Samulevi- 
čius, 10.15 v.r. — už a.a. Igną Ju- 
zukonį, Julių Puodžiuką, 11.30 v.r. 
— už gyvus ir mirusius parapijie
čius, 7 v. vak. — už a.a. Anelę Jo- 
nuškienę.

A. a. kun. Stasys Kulbis, SJ,
76 m. amžiaus, mirė Montrea- 
lyje š. m. vasario 10 d. Laidotu
vių pamaldos įvyko Montrealio 
Aušros Vartų par. šventovėje 
vasario 12 d. Po jų velionis bu
vo lėktuvu nuskraidintas Čika
gon ir ten palaidotas Šv. Kazi
miero kapinėse, kur jėzuitai 
turi savo skyrių. Velionis bu
vo įsigijęs kapavietę Šv. Jono 
lietuvių kapinėse Mississaugo
je, bet ja nepasinaudojo, nes 
jo vienuolijos vadovybė pada
rė kitokį sprendimą. Velionies 
laidotuvėse iš Toronto dalyva
vo Kanados lietuvių kunigų 
vienybės pirm. kun. Aug. Sima
navičius, OFM, ižd. kun. J. 
Staškus ir kun. E. Jurgutis.

N. Pr. Marijos vienuolijos 
seserų vyresnioji sesuo Pau
lė iš Putnamo aplankė toron
tiškį vienuolijos skyrių, abi 
parapijas ir “TŽ” redakciją, 
lydima seselės Margaritos, ir 
painformavo apie seserų dar
bus bei rūpesčius. Tuo tarpu 
didžiausias rūpestis — jaunų 
kandidačių stoka.

A. a. Antano Kiesiūno atmi
nimui Elena ir Kazys Simai
čiai paaukojo “Tėviškės žibu
riams" $10.

Paskelbtoji $250 auka “Tė
viškės žiburiams” a.a. Petro 
Latausko atminimui (“TŽ” 1986 
m. 7 nr.) yra paties velionies 
testamentu paskirta auka, per
duota per kredito kooperaty
vą “Talka” Hamiltone.

Pagerbdami savo kolegą a.a. 
dr. V. Kubilių, dr. Aleksas ir 
Aldona Valadkos paaukojo 
“Tėviškės žiburiams" $25.

Toronto estai pradėjo vajų, 
siekiantį pagelbėti iš sovieti
nės vergijos pabėgusiem tė
vam — Valdo ir Leila Rand- 
pere išgauti Estijoje likusią 
dukrelę. Abu tėvai gyvena Šve
dijoje ir tikisi per savo tau
tiečius Kanadoje bei JAV-se 
atkreipti vyriausybių dėmesį 
į esamą būklę ir tuo būdu lai
mėti bylą.

“Canadian Scene” biulete
nyje (1986. II. 7), kuris siunti
nėjamas etninei spaudai To
ronte ir kitur, pažymėta, kad 
išleista nauja knyga apie Al
bertos provincijos tautines 
grupes “Peoples of Alberta: 
Portraits of Cultural Diver
sity”. Jos autoriai — Howard 
and Tamara Palmer. Tarp dau
gelio išvardintų tautybių nė
ra nei lietuvių, nei latvių.

KAZIUKO MUGĖ &
Prisikėlimo salėse kovo 2, sekmadienį

® Skautiškos veiklos paroda
a Tėvų komiteto
a Draugovių pavziljoncii

Proga susitikti visiems su visais :
Pradžia — 9,30 valandą ryto Rengia ir kviečia :

Toronto “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai <

PRANEŠIMAS JAUNIMUI
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.

TLN švietimo fondo “Labdara” komisija

Estijos nepriklausomybės 
šventė — vasario 23, sekma
dienį. Pagrindinė iškilmė — 3 
v. p. p. Toronto universiteto 
iškilmių salėje “Convocation 
Hali”. Rengia Toronto estų 
sąjunga, kuriai pirmininkau
ja Jaan Terts.

Svarstybos (simpoziumas) 
tema “Sportas, jaunimas ir lie
tuvybė” rengiamas Toronto 
Lietuvių namuose kovo 16, sek
madienį (ne kovo 2 d.), 2.30 
v.p.p. Kalbės inž. V. Adamkus 
iš Čikagos, dr. R. Petrauskas 
ir inž. R. Sonda. V. Adamkus 
yra aukštas gamtosaugos parei
gūnas JAV-se, iškilus visuo
menės ir sporto veikėjas, va
dovavęs lietuvių krepšininkų 
išvykom į P. Ameriką 1959 m. 
ir į Australiją 1964 m. Svars- 
tybose bus gvildenama sporto 
reikšmė lietuvių jaunimui.

Inž. VALDAS ADAMKUS, žymus 
JAV gamtosaugos pareigūnas ir 
sporto darbuotojas, kalbės Toronte 
apie sportą ir lietuviškumą

Solistės Reginos Žymantai- 
tės-Peters koncertas įvyks 
1986 m. balandžio 20 d., 3 v.p.p., 
Lietuvių namuose. Jos pirmą 
koncertą Toronte rengia “Dir
vos” rėmėjų Toronto būrelis.

Mokslinis Ontario muziejus 
“Ontario Science Centre” ren
gia įvairių tautų valgių gami
nimo parodas nuo š. m. kovo 6 
iki lapkričio 2 d. Kiekvienai 
tautybei yra paskirtos dienos. 
Nė viena Baltijos tautų sąra
še nepažymėta.

Vasario 16 šventė Toronte- 
Mississaugoje šiais metais 
pasižymėjo gausiu visuome
nės dalyvavimu pamaldose ir 
kituose renginiuose, ypač pa
grindinėje iškilmėje Anapi
lio salėje, kur atsilankė bei 
sveikinimo žodį tarė Ontario 
premjeras D. Petersonas. Lie
tuvos vėliavos buvo iškeltos 
Toronte ir Mississaugoje prie 
tų miestų rotušių ir Anapilio 
sodyboje. Porą programos mo
mentų parodė 9-sis televizijos 
kanalas, trumpą aprašymą iš
spausdino “Toronto Star”. Vi
sų iškilmių aprašymas bus iš
spausdintas sekančiame "TŽ” 
numeryje.

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

“MAISTAS IR SVEIKATA
Zita Bersėnaitė, B A. A., skaitys paskaitą:

Bus rodomos skaidrės ir atsakoma į klausimus apie 
maisto reikšmę sveikatai.

Visi kviečiami dalyvauti. įėjimas nemokamas.

Rengia - Kultūrinė LN komisija ir vyrų būrelis

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad TORONTO LIETUVIŲ 

NAIVIŲ ir “LABDARA FOUNDATION” narių 
metinis - visuotinis susirinkimas 
šaukiamas 1986 m. kovo 23, sekmadienį, 
2.30 v.p.p., Lietuvių namų Mindaugo menėje, 
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont.

LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBA

įįįį
AR GAUNATE PALŪKANAS 

UŽ KIEKVIENĄ DIENĄ?
Nauja “Paramos” sąskaita moka palūkanas už 
mažiausią vienos dienos balansą. Dabartiniu metu 
už indėlius ligi $3000 moka 6% palūkanų, o už 
indėlius šioje sąskaitoje, kurie viršija $3000,. 
moka 8%. (Šių palūkanų dydis keisis laikas nuo 
laiko pagal Kanados banko palūkanų svyravimus).

Šios sąskaitos palūkanos apskaičiuojamos 
ir prirašomos kiekvieno mėnesio gale.

“Parama”

“Type Master Graphics” rin- 
kykla, įsteigta 1979 m. seserų 
Linos (Kuliavienės) ir Vidos 
(Šiaučiulienės) Vaitiekūnai- 
čių, persikėlė į naujas patal
pas (3425 Dundas St. W., prie 
Windermere St.). Renka teks
tus lietuvių, anglų ir prancū
zų kalbomis.

Filmas “Harvest of Despair”, 
vaizduojantis ukrainiečių bad
metį 1932-33 m., bus rodomas 
Toronte lietuvių namuose ko
vo 2, sekmadienį. 2.30 v.p.p. 
Šis filmas pagamintas minėto 

badmečio tyrinėtojų drauge su 
Valstybine Kanados filmų va
dyba. Filmas yra laimėjęs net 
8 aukso medalius už savo ko
kybę.
IŠNUOMOJAMAS BUTAS trijų 
kambarių ir virtuvės arti Ronces- 
valles ir Dundas gatvių. Skambinti 
tol. 536-9377 Toronte.

“VILNIUS MANOR" rūmuose iš
nuomojamas vieno miegamojo bu
tas pensininkams IX-me aukšte, 
rytų pusėje, nuo gegužės 12 d. Kai
na — $525.00 mėnesiui. Skambinti 
darbo valandomis tel. 762-1777.

Skautės ir skautai vasario 2 d. 
surengė žiemos iškylą į Mount 
Royal ant Bebrų ežero pačiuožti 
bei pasivažinėti rogutėmis. Su
sirinko apie 30 skautų ir smagiai 
praleido apie tris valandas.

Skautų vienetai yra nutarę Ka
ziuko muges ruošti kas antri me
tai, todėl šiais metais mugės nebus.

KLK Moterų dr-jos Montrealio 
skyriaus susirinkimą vasario 9 d. 
Seselių namuose malda pradėjo 
pirm. A. Staskevičienė. Susirinki
mui pirmininkavo M. Malcienė, 
sekretoriavo J. Blauzdžiūnienė. 
Gražus būrys narių bei svečių 
klausė dirbančios vaistų tyrimo 
srityje Inos Kličienės labai įdo
mios paskaitos apie artritį ir jo 
gydymui vartojamus vaistus. Pa
skaitininke atsakinėjo į klausi
mus. Valdyba pranešė, kad iš tu
rimų pinigų paskirta po $100 “Mo
ters” žurnalui, Religinei Lietu
vos katalikų šalpai, Šv. Kazimie
ro kolegijos klierikų fondui, po 
$50 “Tėviškės žiburiams”, “Nepri
klausomai Lietuvai”, Vasario 16 
gimnazijai ir $25 centro valdy
bai. Narėms, vysktančioms į sky
rių atstovių suvažiavimą Toronte 
balandžio 19-20 d.d., nutarta iš
mokėti po $25 kelionpinigių. Su
sirinkimas baigtas jaukiomis vai
šėmis.

A.a. Margarita Valenčiūnaitė- 
Pare, 68 m. amžiaus, mirė vasa
rio 1 d. Palaidota iš AV švento
vės vasario 5 d. Notre Dame dės 
Neiges kapinėse. Liūdi vyras, dvi 
seserys, brolis ir kiti artimieji.

A.a. dr. Stasys Daukša, teisinin
kas, 77 m. amžiaus, mirė vasario 8 
d. Jis, 1948 m. atvykęs į Kanadą,

Greitas ir tikslus patarnavimas!
4^7^%' TeL Bus/- 722-3545

Res-: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

1 < Montrealio lietuvių
li ■ I M 9 kredito unija

Taupyki ateičiai, 
10.25% mažinki mokesčius! 
Pensijų plano RRSP terminas už 1985 metus baigiasi 
vasario 28 d. Smulkesnė informacija tei. 766-1891

f Montrealio lietuvių 
■ill M 9 kredito unija

NATŪRALAUS GYDYMO KLINI
KAI 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.

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

MOKA UŽ:
Certifikatus: min. $1,000.00

1 metų ......................... 10 %
Terminuotus indėlius:

1 metų ....................... 9.50%
180-364 d................. 9.25%
120-179d................... 9 %
60-119 d................. 8.75%
30 - 59 d................. 8.25%

Taupomosios sąskaitos:
specialios................... 6.75%
su draudimu.............  6.50%
kasdieninis % ........... 6.25%

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

DUODA 
PASKOLAS:

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

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS
1475 De Seve 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

PARDUODU sukneles pirmajai 
Komunijai ir tautinius drabužius. 
Skambinti vakarais tel. 769-6659 
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.

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. 

aktyviai reiškėsi lietuviškoje 
veikloje. Palaidotas iš AV švento
vės vasario 11d. Notre Dame dės 
Neiges kapinėse. Liūdi antroji 
prancūzų kilmės žmona, ištekėjusi 
duktė, sūnus su šeima bei bičiu
liai. B. S.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Kovo 
9 d. bus švenčiama šv. Kazimiero 
šventė. Bus iškilmingos pamaldos 
ir pietūs salėje su programa, ku
rią atliks “Gintaro" dainos viene
tas. — Baigta dažyti parapijos sve
tainė, virtuvė, scena. Uždėtos nau
jos užuolaidos. Visur nauja ir šva
ru. — Antrą vasario sekmadienį 
įvyko Šv. Onos draugijos narių me
tiniai pietūs, kuriuos paruošė pir
mininkė E. Kurylienė ir jos valdy
ba. Dalyvavo apie 120 narių ir sve
čių. — Kun. Izidorius Sadauskas 
kuriam laikui yra išvykęs į JAV. 
— Parapijos rekolekcijos bus kovo 
19 - 23 d.d. Vadovaus kun. dr. V. 
Skilandžiūnas iš Otavos. Skč.

Dienraštis “The Gazette” 1986 
L 23 vedamajame pasisakė prieš 
baltiečių ir ukrainiečių grupių 
reikalavimą Deschenes komisijai 
prijungti jų advokatą prie komi
sijos įgaliotinių, keliausiančių 
Sov. Sąjungon jieškoti dokumen
tinės medžiagos apie Kanadoje 
gyvenančius karo nusikaltėlius. 
Esą suinteresuoto asmens daly
vavimas išvykoje pakenktų komi
sijos savarankiškumui. Be to, 
Deschenes komisija yra pateiku
si savo sąlygas Sov. Sąjungos vy
riausybei, kurios laiduoja neša
lišką medžiagos rinkimą. Jos pati
kimumą spręs pats teisėjas De
schenes Kanadoje.

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.

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.


