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Pasaulio įvykiai
FILIPINŲ PREZIDENTĖ C. AQUINO SUSTABDĖ F. MARCOS 
laikais įvestus piliečių suėmimus be oficialaus apkaltinimo ir 
teismo. Iš kalėjimų paleidžiami visi politiniai kaliniai, kurių 
ten buvo rasta 517. Nemažą problemą prezidentės C. Aquino 
vyriausybei gali atnešti kompartijos vado J. S. Sisono išlaisvi
nimas su partizaninės liaudies armijos vadovu B. Buscaynu, 
partizanais R. Alegru ir A. Borondu, nužudžiusiais keletą aukš
tų kariuomenės karininkų. Patizaninė komunistų kova Filipi
nuose vyksta jau 15 metų. Ar tą kovą pavyks sustabdyti, labai 

abejotina, nors komunistų eilėse dabar yra prasidėjęs susiskaldy

Teritorinėje tautoje, turinčioje normalų gyvenimą, 
matyti trys pagrindinės plotmės — politinė-ekonominė, 
kultūrinė ir religinė. Visos jos yra reikalingos organi
zuotam tautos gyvenimui, normaliam jos klestėjimui. 
Vieni tautos nariai yra linkę darbuotis vienoje, kiti ki
toje ar trečioje plotmėje, bet visų veikla galų gale sueina 
į tautos visumą. Panašiai klostosi dalykai ir išeivijoje, 
neturinčioje visus jungiančios teritorijos, bet organi
zuotoje. Tokia yra mūsų išeivija. Ji neturi vientisos teri
torijos, kurioje galėtų kurti naująją Lietuvą, kaip kadai
se įtaigiai siūlė prof. K. Pakštas, bet ji yra pakankamai 
organizuota, tautiškai sąmonginga, siekianti išlaikyti sa
vo lietuviškumą, atstatyti pavergtos Lietuvos laisvę bei 
nepriklausomybę. Plačioje jos veikloje ryškiai matyti 
trys minėtos veiklos plotmės — politinė-ekonominė, kul
tūrinė ir religinė. Jas derinant, vis iškyla pirmenybės 
klausimas: kas svarbiau — politika ar kultūra, religija 
ai- kultūra ir panašiai. Vieni teikia pirmenybę politinei 
veiklai, kiti kultūrinei, treti — religinei. Politinės veik
los šalininkai visą energiją nukreipia į politinę sritį, 
kultūrininkai — į kultūrinę, religiniai veikėjai — į re
liginę.

TOKS klausimo sprendimas primena gimnazijos 
mokytojus, atėjusius į klasę pirmą po vasaros atos
togų dieną. Tada kiekvienas jų įrodinėja savo dės

tomo mokslo bei dalyko svarbą gyvenime ir sudaro mo
kiniam įspūdį, kad jo dėstomasis dalykas yra pats svar
biausias. Panašus įspūdis susidaro sekant diskusijas 
spaudoje ir organizacijų suvažiavimuose. Politiniuose 
susibūrimuose pabrėžiamas būtinas Lietuvos laisvini
mas ir visų pajėgų telkimas tam uždaviniui. Kai kurie 
kalbėtojai netgi siūlo visą išeivijos veiklą nukreipti vien 
į politinę sritį, t.y. Lietuvos laisvinimą, atsisakyti kul
tūrinės bei tautinės veiklos — palikti ją Lietuvoje liku
siom tautiečiam, nes išeivija kultūriškai bei tautiškai 
netrukus sunyks. Visai priešinga mintis pasigirsta iš kul
tūrininkų bei švietėjų: esą politinėje srityje išeivija nie
ko tikrai svarbaus padaryti negali, tik be reikalo eikvo
ja dideles lėšų sumas. Kultūrinėje srityje už tas sumas 
būtų galima sukurti tautai reikšmingų išliekamų verty
bių. Tarptautinės politikos vairas esąs didžiųjų valsty
bių rankose, mums nepreinamas, o kultūrinė veikla bei 
kūryba — mūsų pačių rankose. Stipresnės religinės min
ties šalininkai, pabrėždami Aukščiausiojo galybę, skel
bia, kad svarbiausias ir stipriausias ginklas mūsų kovo
je yra malda — apeliacija į Visagalį, visa kita — bereikš
miai dalykai.

ATRODO, kad mūsų veikloje yra net trys atskiri fron- Z-X tai — politinis, kultūrinis, religinis. Kiekvienas 
jų turi savo vadus, šalininkus, veikėjus bei rėmė

jus, kovojančius už savojo fronto pirmenybę. Galimas da
lykas, kad daugelio galvosenoje ribos tarp minėtų fron
tų yra izoliuotai nubrėžtos. Jeigu taip yra, verta susi
rūpinti, nes tai veda į žalingą išsiskyrimą. Juk iš esmės 
visi tie trys minėti frontai tėra vienas bendras frontas su 
atskirais barais. Ir politikui, ir kultūrininkui, ir religi- 
ninkui turi lygiai rūpėti lietuvių tautos laisvė bei ne
priklausomybė, jos ekonominė gerovė, kultūrinė pažan
ga, religinis — dorinis taurumas. Lietuvos pavergimas 
jaudina visus, kultūrinis pakilimas džiugina visus, reli- 
ginis-dorinis taurumas stiprina bei kelia aukštyn vi
sus. Taigi visi esame viename ir tame pačiame Lietuvos 
fronte. Vieni dirbame daugiau viename bare, kiti kitame, 
tačiau visos jėgos tarnauja tam pačiam tikslui, neišski
riant nė religinės srities. Pvz. kai Kanadoje yra skelbia
ma Tikinčiosios Lietuvos diena, daugelyje krašto švento
vių aidi Lietuvos vardas, iškyla jos priespauda ir pagal
bos reikalingumas. Taigi jieškokime ne savo užimto ba
ro pirmenybės, o koordinuoto viso lietuviško fronto lai
mėjimo, kuris yra pagrindinė pirmenybė.

KANADOS ĮVYKIAI

Pasitraukė populiarus politikas
Iš Kanados parlamento ir ak

tyvios politikos pasitraukė 
liberalų veikėjas J. Chretie- 
nas, kvebekietis, parlamento 
narys nuo 1963 m. P. E. Tru
deau valdymo laikais jis tapo 
pirmuoju prancūzų kilmės fi
nansų ministeriu. J. Chretie- 
nui teko būti ministerio pir
mininko pavaduotoju, vado
vauti eilei ministerijų — tei
singumo, užsienio reikalų, 
energijos išteklių, pajamų ir 
indėnų reikalų. Jis buvo tei
singumo minsteriu, kai minis- 
teris pirm. P. E. Trudeau 1981 
m. kovojo dėl Š. Amerikos ak
to perkėlimo ir jo oficialaus 
pavertimo Kanados konstituci
ja. J. Chretienas smūgio susi
laukė su P. E. Trudeau pasi
traukimu. Jis tikėjosi, kad li
beralų partija jį išrinks nauju 
savo vadu ir premjeru 1984 m. 
Deja, taip neįvyko.

Rinkimui skirtame atstovų 
suvažiavime pagrindiniu kan
didatu tapo iš politikos 1976 

m. pasitraukęs J. Turneris, vėl 
grįžęs politikon. Liberalams 
tada atrodė, kad po ilgo P. E. 
Trudeau valdymo reikia vengti 
kito prancūzų kilmės vado iš 
Kvebeko. J. Chretienas tapo 
pagrindiniu varžovu, bet pra
laimėjo J. Turneriui paskuti
niame balsavime. Įtampa tarp 
J. Turnerio ir J. Chretieno 
ypač buvo jaučiama po parla
mento rinkimų, kai J. Turnerio 
vadovaujami liberalai susi
laukė skaudaus pralaimėjimo 
lig šiol savo tvirtove laikyta
me Kvebeke. Nors oficialiai 
ir nebuvo pasakyta, bet visi 
jautė J. Chretieno mintį, kad 
jo vadovybėje būtų buvę iš
vengta liberalų pralaimėjimo 
Kvebeke. Savo laimėjimus po
litikoje J. Chretienas atsklei
dė atsiminimų knygoje “From 
the Heart”. Tačiau tie laimėji
mai neteko didesnės reikšmės 
su liberalų iškritimu iš val
džios.

(Nukelta į 8 psl.)

PRANEŠIMAS IŠ V. EUROPOS

Tragiška kovotojo mirtis Lietuvoje
Kunigas Juozas Zdebskis žuvo eismo nelaimėje

Užsienio radijas ir spauda 
vasario 7 d. paskelbė žinią 
apie Rudaminos klebono kuni
go Juozo Zdebskio tragišką 
mirtį automobilio nelaimėje. 
Buvo skelbiama, kad nelaimė 
įvyko vasario 6 dieną. Res
publikinė Lietuvos spauda 
apie kunigo Zdebskio žuvimą 
nieko nepranešė. Gerokai vė
liau, būtent vasario 18, Mask
voje rusų kalba buvo paskelb
tas Tasso politinio apžvalgi
ninko Boriso Čehonino straips
nis, kuriame nurodoma, kad 
kunigas Zdebskis žuvo ne va
sario 6, kaip skelbė Vakarų 
informacijos šaltiniai, bet 
vasario 5 d.

Sovietinėje spaudoje
Nelaimės aplinkybes Tasso 

apžvalgininkas, pasiremda
mas telefoniniu pasikalbėji
mu su LTSR vidaus reikalų mi
nisterijos atstovais, taip ap
rašo.

Vasario 5 d. kunigas Zdebs
kis išvažiavo su reikalais 
savo automobiliu, kurį vaira
vo jo draugas Algirdas Saba
liauskas, Kauno keramikos 
įmonės elektrikas. Greitai 
važiuodamas užmiesčio keliu, 
jis lenkė autovežimį ir susi
dūrė su kita puse važiavusiu 
pienvežiu. Katastrofoje, rašo 
Tasso apžvalgininkas, žuvo 
kunigas (Zdebskis), vairuo
tojas (Sabaliauskas) ir viena 
keleivė, kurios pavardė ne
skelbiama. Dar vienas bendra
keleivis, Ronaldas-Vladas Že
maitis, buvo sunkiai sužalotas 
ir nugabentas į ligoninę. Li
goninėje atsidūrė ir pienvežio 
vairuotojas, kurio pavardė irgi 
neskelbiama. Nelaimės įvykį 
tiria prokuratūros organai. 
Tasso apžvalgininkas teigia, 
kad nelaimę kelyje matė liu
dininkai, kurių parodymus ga
lės patvirtinti ir nukentėju-

Kun. JUOZAS ZDEBSKIS, 
žuvęs eismo nelaimėje Lietuvoje

šieji, kai tik bus pajėgūs 
kalbėti.

Šiame Tasso apžvalgininko 
straipsnyje nenurodoma kur 
įvyko automobilio nelaimė, 
nors pažymėta, kad drauge 
su kunigu Zdebskiu žuvo dar 
du asmenys. Velionis kuni
gas Juozas Zdebskis, Tikin
čiųjų teisėms ginti katalikų 
komiteto narys steigėjas, 
jau anksčiau buvo daug kar
tų pavojuje dėl savo ryžtin
gos veiklos.

Austrų laikraštyje
Trijų Austrijos vyskupijų 

— Linco, Zalcburgo ir Kern- 
teno laikraštis (“Linzer, Salz
burger und Kaerntner Kir- 
chenzeitung”) 1986 m. vasario 
20 paskelbė du straipsnius 
apie kunigo Juozo Zdebskio 
tragišką mirtį Lietuvoje. Ten 
pat juodai įrėmintas velionies 
atvaizdas.

Viename straipsnyje patei
kiamos trumpos biografinės ži
nios. Kunigas Zdebskis pasi

žymėjo drąsiu tikėjimo lais
vės gynimu. 1964 m. jis buvo 
kalinamas ištisą mėnesį. 1969 
m. negalėjo eiti kunigo parei
gų. 1974 m. buvo dvi dienas 
saugumo tardomas. 1975 m. 
kovo 4 d. du saugumiečių au
tomobiliai mėgino jį nužudyti 
avarijoje. 1976 m. iš jo buvo 
atimtos vairuotojo teisės, be 
kurių jis išbuvo pusantrų me
tų. 1980 m. spalio mėnesį ku
nigas Zdebskis buvo apdegin
tas. 1980 m. gruodžio pradžio
je buvo trumpai sulaikytas.

“Nusikaltimai”
Austrų laikraštis tęsia: ku

nigo Zdebskio nusikaltimai — 
tai tikėjimo mokymas, lagerio 
kalinių lankymas, spaudos 
konferencija, kurią jis Mask
voje surengė drauge su kuni
gais Svarinsku ir Tamkevi- 
čium, 1983 m. pasakytas pa
mokslas apie dabartinį tikin
čiųjų persekiojimą.

To paties laikraščio bend
radarbis Altnoederis pastebi, 
kad kunigas Zdebskis jau vie
ną kartą anksčiau laimingai 
išvengė auto nelaimės. Apie 
jo mirties aplinkybes dabar 
nieko neskelbiama, tarsi bū
tų norima apsisaugoti nuo ne
teisingų apkaltinimų, pastebi 
autorius.

Jis primena, kad lietuviško
sios kompartijos vadovas Pet
ras Griškevičius neseniai pa
skelbė sustiprintą kovą su va
dinamu “klierikaliniu ekstre
mizmu”. Kunigo Zdebskio pa
vardė, pastebi Altnoederis, 
jau 1982 m. buvo sąraše tų ku
nigų, kuriuos religinių reika
lų įgaliotinis Petras Anilio- 
nis laikė “ekstremistais”. Da
bar Anilionis gali Zdebskio 
pavardę išbraukti, rašo aust
rų laikraščio “Linzer, Salzbur
ger und Kaerntner Kirchenzei- 
tung” bendradarbis. Lmb. 

mas dėl prezidentės C. Aquinc 
paliaubų sutartį su komunistų 
nestiją ir netgi legalizuoti lig 
šiol Filipinuose uždraustą ko
munistų partiją. Tokiu atveju 
komunistus tektų įsileisti koa- 
licinėn vyriausybėn, kur jie 
demokratinę Filipinų respub
liką galėtų griauti iš vidaus. 
Vašingtone jau svarstomas 
JAV laivyno ir aviacijos ba
zių likimas Filipinuose. Pasi
rašytoji sutartis pasibaigs 
1991 m., bet prezidentė C. Aqui
no vengia oficialaus pažado tą 
sutartį pratęsti. Aviacijos 
Clark bazė užima 131.000 akrų 
plotą, laivyno Subic bazė — 
36.000 akrų. Jos yra labai svar
bios vakarinei Ramiojo vande
nyno daliai ir Indijos vandeny
nui. Pentagone esąs paruoš
tas planas bazes perkelti į Gva- 
mo ir Tiniano salas, esančias 
Amerikos kontrolėje. Tačiau 
tokiu atveju bazių perkėlimas 
ir įrengimas pareikalautų $8 
bilijonų.

Kaltina Waldheimą
Pasulinis žydų kongresas, 

vadovaujamas Montrealyje gi
musio E. Bronfmano, ryšiais su 
naciais ir karo nusikaltimais 
apkaltino austrą Kurtą Wald- 
heimą, buvusį generalinį Jung
tinių Tautų sekretorių 1972-82 
m., kandidatuojantį į Austri
jos prezidentus gegužės 5 d. 
rinkimuose. Kaltinime teigia
ma, kad K. Waldheimas jaunys
tės metais priklausė nacių 
studentų organizacijai, o II D. 
karo metais buvo karininkas 
gen. A. Lohro kariuomenės da
liniuose, kurie į mirties sto
vyklas išsiuntė 42.000 Graiki
jos žydų, išžudė tūkstančius 
Jugoslavijos ūkininkų ir par
tizanų. Gen. A. Lohras susilau
kė mirties bausmės 1947 m. 
Prie kaltinimų buvo pridėta 
nuotrauka, kurioje K. Waldhei
mas stovi su kitais karininkais 
Wehrmachto uniformoje. II D. 
karo metais beveik visi vokie
čiai ir austrai buvo įjungti ka
riuomenėn. Karininko unifor
mos neužsigina ir K. Waldhei
mas, bet jis sakosi nieko neži
nojęs apie Graikijos žydus ir 
kerštą Jugoslavijos partiza
nams.

Kas yra teroras?
Žydų kongreso; kaltinimas 

K. Waldheimui buvo sutiktas 
šaltai, tik jo paties pasiteisi
nimu ir kaltinimų atmetimu. 
Kitaip atsitiko, kai apie Izrae
lio terorizmą okupuotame Li- 

Šiame numeryje: 
Trys frontai?

Įvairūs išeivijos veiklos barai sudaro vieną frontą
Tragiška kovotojo įnirti Lietuvoje

A. a. kun. Juozas Zdebskis žuvo eismo nelaimėje
Lietuvių ir lenkų santykiai dabarties politikoje
Nevienodi lenkų atsiliepimai ir politinės jų idėjos
Lietuvos laisvinime būtini konkretūs planai

Politinis savaitgalis Los Angeles mieste ir jo paskaitos 
“Šioje ir anoje Nemuno pusėje”

Pokalbis su lenkų istoriku apie lietuvių-lenkų santykius 
Kinijos misijonierius ir lietuvių kapelionas

A. a. kun. Antanas Perkumas palaidotas Venezueloje 
Du rašytojai — dvi pažiūros

Sovietinis Sluckis ir čekų rašytojas Havelas apie taiką
Jo paskirtis — keliaujančio kapeliono

Velionis kun. Stasys Kulbis ir jo dienos Kanadoje 
“Atmink mane, Rūpintojėli”

Dr. H. Nagys apie poeto Leonardo Andriekaus poeziją 
Atvyksta lėlių teatras

Laimos Rastenytės-Lapinskienės vadovaujamas teatras vaikams

laimėjimo. Ji svajoja pasirašyti 
partizanais, paskelbti jiems am-

bane 1982 m. žurnalistams pra
sitarė JAV valstybės departa
mento pareigūnas G. Brownas, 
paskirtas Arabijos pusia
salio reikalams. Atsakydamas 
į klausimus, jis prisipažino, 
kad besaikį Beiruto daužymą 
1982 m. galima pavadinti tero
rizmu, o kai kuriuos palesti
niečių veiksmus — legaliu pa
sipriešinimu Izraeliui. Už to
kį pareiškimą Izraelis tuojau 
pareikalavo JAV vyriausybės 
pasiaiškinimo ir susilaukė 
atsakymo, kad kartais valdžios 
atstovai pareiškia tik savo nuo
monę, kuri būna skirtinga nuo 
vyriausybės linijos. K. Wald
heimas teisingai pastebėjo, 
kad jam mestais kaltinimais 
norima sustabdyti išrinkimą į 
Austrijos prezidentus.

Žudikas tebejieškomas
Švedijos policija vis dar ne

suranda premjero O. Palmės 
žudiko. Padėti bandė specia 
listai iš V. Vokietijos su apa
ratu, kuris atkuria žmogaus 
veidą pagal liudininkų pasa
kojimus. Liudininke buvo pa
naudota viena moteris, mačiu
si prie žudymo vietos atbėgu
sį ir automobilin įsėdusį vy
rą. Danijoje buvo sulaikyti du 
iš Švedijos išvykstantys jugos
lavai, kurių vienas buvo pana
šus į jos apibūdinimą. Tardy
me paaiškėjo, kad jie nieko 
bendro neturėjo su atentatu. 
Panašiai baigėsi ir kitų įtaria
mų asmenų sulaikymai. Ligšiol 
policija yra gavusi net 10.000 
pranešimų apie įtartinus asme
nis.

Pasibaigė kongresas
M. Gorbačiovas XXVH-jį 

kompartijos kongresą užbaigė 
savo pozicijos sustiprinimu. 
Į 307 narius turinti centrinį 
komitetą buvo išrinkti 136 nau
ji nariai. Į komiteto sekreto
riatą buvo paskirtas A. Dobry
ninas, ilgametis Sovietų Sąjun
gos ambasadorius Vašingtone, 
ir buvęs ambasadorius Kana
dai A. Jakovlevas. Moterims 
patenkinti sekretoriatan įjung
ta A. Birjukova, dirbusi val
džios kontroliuojamose prof
sąjungose. Politbiuran įsijun
gė L. Zaikovas, vadovavęs kom
partijai Leningrado distrikte. 
Spėjama, kad jam bus patikėti 
ekonomijos reikalai, kuriuos 
kadaise tvarkė pats M. Gorba
čiovas.
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Faktai apie Vilniaus arkivyskupiją
Pastabos prie spaudoje paskelbtų pareiškimų

Vyskupo P. Baltakio pareiš
kimuose “TŽ” 1986 m. vasario 
25 d. laidoje yra keli netiks
lumai.

Visų pirma arkiv. R. Jalbžy- 
kovskis persikėlė į Lenkiją ne 
1939 m, bet 1945 m. liepos mėn. 
Antra, arkiv. M. Reiniui atvy
kus į Vilnių 1940 m., arkiv. 
Jalbžykovskio jurisdikcija Lie
tuvoje pasilikusiai arkivysku
pijos daliai nepasibaigė.

1940 m. vasario 16 d. mirė 
arkiv. Jalbžykovskio padėjė
jas vysk. K. Michalkevičius. 
Lietuvos užsienio reikalų min. 
Juozas Urbšys per nuncijų L. 
Centoz kreipėsi j Šv. Sostą, 
reikšdamas pageidavimą, kad 
vietoje mirusio vyskupo būtų 
paskirtas vyskupas lietuvis. 
Min. Urbšys savo pageidavi
mą motyvavo tuo, kad Vilniu
je lietuvių skaičius vis di
dėja ir kad jiems yra reikalin
ga religinė globa. Nuncijus 
L. Centoz 1940 m. liepos 6 d. 
telegrama kardinolui Maglio- 
ne pasiūlė paskirti Vilniaus 
arkivyskupijai vyskupu pagal
bininku arkiv. M. Reinį. Vati
kanas šiam pasiūlymui buvo 
palankus, ir arkiv. Reinys ta
po arkivyskupo-metropolito R. 
Jalbžykovskio pagalbininku. 
Arkiv. Jalbžykovskis pasili
ko Vilniaus arkivyskupijos 
ordinaru, kurio jurisdikcija 
tebegaliojo.

"TŽ” išspausdintame pareiš
kime sakoma, kad Šv. Sostas 
paskyrė Vilniaus arkivyskupi
jai arkiv. M. Reinį neatsi
klausęs Lenkijos, kaip to 1925 
metų konkordatas reikalavo.

Vatikanas nesitarė su Len
kija dėl lengvai supranta
mos priežasties — Lenkijos 
jau nebuvo, t. y. nebuvo su kuo 
tartis. Egzilinė Lenkijos vy
riausybė tuo metu kėlėsi iš 
Prancūzijos į Londoną, ir jos 
padėtis buvo neaiški. Laukti 
kol Lenkija atgaus nepriklau
somybę (tai dar iki šiol, po 47 
metų, neįvyko) Vatikanas nega
lėjo, nes reikalas buvo skubus 
ir svarbus. Vatikano.laikysena 
yra aiškinama dar ir taip, kad 
vienai konkordato šaliai nu
stojus egzistuoti, jis nebega
lioja.

Tvirtinama, kad Vilniaus 
priklausomybę Lenkijai nu
statė ambasadorių konferen
cija ir kad Vilniaus prisky
rimo Lietuvai ir sovietinio 
Vilniaus krašto padalinimo 
Vatikanas nepripažins, kol 
nebus nustatytos sienos tarp
tautine sutartimi.

Vilniaus priklausomybė Lie
tuvai buvo nustatyta šiomis 
tarptautinėmis sutartimis: 
1920 m. Lietuvos-Lenkijos (Su
valkų), tais pačiais metais Lie- 
tuvos-Sov. Sąjungos, 1939 m. 
Lietuvos-Sov. Sąjungos ir 1945 
m. Lenkijos-Sov. Sąjungos su
tartimi. 1939 m. sutartis su 
Sov. Sąjunga buvo Lietuvai ne
naudinga, o 1955 m. sutarties 
Lietuva nepasirašė — ji jau 
buvo Sov. Sąjungos dalimi.

Negeriau buvo ir su prisky- 
rusia Vilnių Lenkijai amba
sadorių konferencija, kurio
je Lietuva nedalyvavo. A. Ša

poka “Lietuvos istorijos” 583 
psl. rašo: “Ambasadorių kon
ferencija 1923 m. kovo mėn. 
15 d. padarė sprendimą, tary
tum ji būtų tam Lietuvos be jo
kių sąlygų įgaliota, ir prie 
Lenkijos priskyrė visas jos 
faktiškai okupuotas Lietuvos 
sritis. Lietuvos vyriausybė 
griežtai protestavo prieš to
kį sprendimą, kurs neturėjo 
juridinio pagrindo, ir paskel
bė jį neesančiu ir negaliojan
čiu”.

Richard M. Watt knygoje 
“Bitter Glory” rašo: “By recog
nizing the ‘de facto’ fron
tiers, the Allies accepted the 
Treaty of Riga (ja buvo nusta
tytos Lenkijos-Sov. Sąjungos 
sienos, J. B.) and, very reluc
tantly, the Polish incorpora
tion of Wilno and central Li
thuania”.

Ambasadorių konferencijos 
nutarimų purtėsi ir W. Chur
chill, kuris 1944 m. vasario 
22 d. atstovų rūmuose pareiš
kė: “Niekad nesutikome su 
tuo, kad Lenkija 1920 m. oku
pavo Vilnių. Britų pažiūra 
buvo išreikšta Curzono lini
ja, kuria bent iš dalies buvo 
bandoma išspręsti šią proble
mą”.

Lenkų spaudoje, tremtyje ir 
Lenkijos pogrindyje, vis daž
nėja pasisakymai už dabarti
nes Rytų Lenkijos sienas, ta
čiau egzilinė Lenkijos vyriau
sybė vis dar laikosi ambasado
rių konferencijos nutarimų. 
Kas žino, gal lenkų visuome
nės spaudžiama ir ji, kai rei
kės atsakyti į J. Mieroševskio 
pateiktą klausimą “kas svar
biau, ar geri santykiai su ry
tų kaimynais, ar negyvas lega- 
lizmas” pakeis savo nusista
tymą.

Tvirtinti, kad dabartinė 
Lietuvai priskirta Vilniaus 
arkivyskupijos dalis neturi 
jokių ryšių su bažnytine Len
kijos provincija būtų per drą
su. Knygoje “Arkiv. Mečislo
vas Reinys” 182 psl. rašoma: 
“Metropolitas (arkiv. Jalbžy
kovskis, J.B.) ir vėliau vertė 
Gudijos ir Lietuvos kunigus 
palaikyti ryšius su Balstoge, 
siųsti ten ‘seminaristicum’. 
Už slaptus ryšius su Balstoge 
nukentėjo ne vienas lenkas ku
nigas”. Vilniaus lenkai reika
lauja, kad Kauno kunigų semi- 
narijon būtų priimama dau
giau lenkų, tačiau kur eina 
jų aukos seminarijai išlaikyti?

1982 m. sukako 400 metų nuo 
Vilniaus kunigų seminarijos 
įsteigimo. Šios sukakties lie
tuviai nepastebėjo, nors ją 
baigė tokie žymūs asmenys, 
kaip vyskupai — Kukta, Rei
nys, Steponavičius, Amerikos 
lietuviškų parapijų steigėjas 
kun. A. Burba ir daug kitų. 
Balstogėje ji buvo iškilmin
gai kunigų seminarijos pami
nėta. Ši 1945 m. arkiv. Jalb
žykovskio įsteigta institucija 
laiko save Vilniaus kunigų 
seminarijos tąsa, o Balstogės 
katedra, kaip kun. Walerian 
Meysztowicz savo atsiminimų 
knygoje rašo, eina uždarytos 
Vilniaus Šv. Stanislovo ka
tedros pareigas. J. B.

Mirus buvusiai Sibiro tremtinei

a. a. KONSTANCIJAI BAČĖNIENEI,
nuoširdžią užuojautą reiškiame ilgametei “Tėviškės 
žiburių” administracijos darbuotojai velionės dukrai 
FELICIJAI URBONIENEI, jos vyrui, šeimai ir visiems 
jos artimiesiems -

"Tėviškės žiburių" leidėjai, redakcija, 
administracija ir spaustuvė

Lietuvių ir lenkų santykiai dabarties politikoje
Ar atėjo laikas lietuvių-lenkų dialogui išeivijoje?

STEPAS VARANKA
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Lenkų nesutarimai
Lenkijos pogrindžio parti

jos piktinasi esančios emigra
cijoje Lenkijos vyriausybės 
laikysena. Jai prikišamas ne
veiklumas, nelankstumas ir ne
siskaitymas su Lenkijos po
grindžio organizacijų veikla. 
Ją ypač smarkiai kritikuoja 
žymiausia pogrindžio organi
zacija KPN (Konfederacija 
Polski Niepodleglej). Siekant 
Lenkijai atgauti nepriklauso
mybę, KPN siūlo esančiai išei
vijoje lenkų vyriausybei per
sitvarkyti — priimti ir Lenki
jos pogrindžio atstovus, kurie 
jai suteiktų daugiau energi
jos, veiksmingumo, lankstumo 
ir naujų idėjų, siekiant atgau
ti nepriklausomybę. Be to, po
grindžio veikėjai sako, kad vy
riausybės nariai yra jau labai 
pasenę ir persisunkę prieška
rine atgyventa politika. Dau
guma lenkų išeivijos veikėjų 
laikosi prieškarinės Lenkijos 
politikos.

Lenkų spauda
Toronto lenkų laikraštis 

“Express Polski” 1985 m. 40 nr. 
paskelbė du straipsnius: “Ko
kia Lenkijos ateitis” ir “Pagrin
dinė byla”.

Pirmasis straipsnis — tai pa
sikalbėjimas su vienu iš KPN 
organizacijos vadų, 1985 m. 
Pagrindinė to pasikalbėjimo 
mintis: pogrindis turi išeiti į 
“paviršių” ir pradėti reikšti 
savo nepasitenkinimą ir opozi
ciją. Turi būti pasiruošęs ko
vai. Tiesa, nuo 1980 m. Lenki
joje buvo paplitusi darbinin
kų “Solidarnosc” organizacija. 
Ji turėjo net 10 milijonų na
rių. Deja, ji nebuvo pasiruo
šusi kovai atgauti Lenkijai 
pilną nepriklausomybę. Tai 
esanti pamoka ateičiai.

Dauguma Lenkijos pogrin
džio partijų ir organizacijų 
veikėjų yra jaunosios kartos 
žmonės. Jų galvosena tautų 
apsisprendimo klausimu grei
čiausiai yra ir bus skirtinga 
nuo senesniųjų. Šiandieną jų 
skelbiami pareiškimai ir pa
žadai yra gražūs ir idealistiški. 
Neturint rankose turto, leng
va jį dalinti ...

Tame straipsnyje minimos 
KPN organizacijos veikėjas sa
ko: “Mūsų organizacija tikisi 
šiame dešimtmetyje sukurti di
delę Lenkiją — Trečią Žečpos
politą, kuri su laiku suorga
nizuos mūsų dalį Europos. Tai 
svarbiausias politinis ir ga
lutinis mūsų tikslas ...” Apie 
Lietuvą neužsiminta nei puse 
žodžio.

Antrasis straipsnis “Pagrin
dinė byla”, parašytas to laik
raščio leidėjo Aleksandro 
Pruszynskio. Pasak jo, 1985 m. 
lapkričio 16-17 d.d. Toronte 
įvyko Š. Amerikoje gyvenan
čių lenkų Tautinės tarybos 
narių suvažiavimas, lyg ir emi
gracinis seimas. J suvažiavi
mą buvo atvykęs iš Anglijos 
emigracinės lenkų vyriausy
bės ministeris pirmininkas 
Kazimierz Sabbat. Pastara
sis supažindino suvažiavusius 
narius su vyriausybės veikla, 
jos rūpesčiais ir suminėjo atei
nančios veiklos gaires.

Straipsnio autorius esamai 
lenkų vyriausybei daro prie
kaištus. kad ji 1980-1982 m. ne
priėmė KPN atstovų, kurie bū
tų sustiprinę vyriausybės pres
tižą dabartinėje komunistų 
valdomoje Lenkijoje ir būtų 
pakėlusi nuotaikas lenkų išei
vijoje. To nepriėmimo KPN na
rių pasekmės emigracinei vy
riausybei galinčios būti labai 
žalingos.

Lenkijoje nuotaikos nuo 
1952-1954 labai pasikeitė. Len
kuose atgijo pasipriešinimas. 
Šiandieną lenkų veikėjai gerai 
žino, kad reikia kovoti ne tik 
dėl laisvų savaitgalių, bet svar
biausia dėl laisvės ir nepri
klausomybės, kuri savaime ne
ateis.

Jaunieji su vyresniaisiais 
visada barėsi, taip buvo ir taip 
yra. Dabartinė emigracinė len
kų vyriausybė su prezidentu 
Edwardu Raczynskiu, kaip 
skelbia Lenkijos pogrindžio 
partijų atstovai laisvame pa
saulyje, yra visiškai neveik
li, jos veikimo metodai neati
tinka šių dienų sąlygom.

Ar jaunesniais galima 
pasitikėti?

Sekant lenkų spaudą, aiškė
ja, kad ne visi jaunesnieji len
kų veikėjai ir politikai sutin

ka pripažinti mažom tautom 
apsisprendimo teisę, ypač Bal
tijos tautom.

Štai buvęs JAV prezidento 
Carterio saugumo reikalams 
patarėjas Zbigniew Brzezins
ki, gimęs 1928 m. Varšuvoje, 
nekalba apie apsisprendimo 
teisę mažom tautom Rytų Eu
ropoje. Tai ryškėja iš jo 
straipsnio “The Future of Jal
ta” — Jaltos ateitis “Foreign 
Affairs” žurnale 1984 m. žie
mos laidoje. Tame straipsnyje 
Bžezinskis siūlo atmesti Jal
tos susitarimus ir atsargiai, 
palaipsniui, be kraujo suvie
nyti Europą, užtikrinant ko
munistinės Rusijos dabarti
nes užgrobtas sienas. Apie Lie
tuvą, Latviją, Estiją ir kitas 
užgrobtas valstybes neužsimi
nė. Užtikrindamas Sovietų Są
jungai dabartines sienas, Bže
zinskis Lietuvą dovanojo ko
munistinei Rusijai. Jis, kaip 
lenkas, reikalauja, kad Mask
va pasitrauktų iš Lenkijos. 
Bžezinskio būsimoje Europoje 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai 
vietos nėra. Nenuostabu, kad 
lenkai, kiek įmanydami 1985. 
VI. 24 skelbė: “June 24 Re
nounce Yalta Day"! Bžezinskio 
nuomone, tokia Rytų Europa 
atitinka “sovietinių žmonių” 
interesams.

Toronto lenkų laikraštis 
"Związkowiec” 1985. V. 14 
straipsnyje “Lenkija vakar ir 
šiandieną” Z. Bžezinskis ilga
me straipsnyje pareiškė: “Len
kai pasirodė nepajėgūs išlaiky
ti daugiatautę savo valstybę, 
pagrįstą svyruojančiu pliura
listiniu sutarimu”. Pasak jo, 
Lenkija turi įgyvendinti savo 
planus, tariantis su Rusija. 
Lenkija turinti įtikinti Rusi
ją, kad lenkai nebūtinai turi 
būti pavojingi Rusijos inte
resams. Iš to galima spręsti: 
jeigu Rusija paliks Lenkiją 
laisvą ir nepriklausomą, pas
taroji neprieštaraus imperia
listinei rusų politikai.

Iš to matyti, kad Bžezinskiui 
rūpi tik lenkų reikalai. Kiti 
pavergtieji kraštai jam nesvar
būs.

Federacijos idėja
Lenkai nu* pat atstatymo 

savo nepriklausomybės iki jos 
praradimo, okupacijos metais 
ir dabar svajoja apie didelę 
Lenkiją, kuri tvarkys Europą. 
Tokius planus turėjo Pilsuds
kis, Sikorskis ir dabar tokias 
idėjas skleidžia kai kurios da
bartinės Lenkijos pogrindžio 
organizacijos. Paskutiniu me
tu labai gausu lenkų spaudoje 
straipsnių apie tą seną idėją.

Čikagoje leidžiamas lenkų 
visuomeninis-politinis žurna
las “Pomost” — Platforma ir 
Paryžiuje “Kontakt” veda stip
rią akciją, kad būtų panaikinti 
Jaltos susitarimai. Busimoji 
Rytų-Vidurio Europa turėtų 
būti politiškai sufederuota, 
be jokių sienų, jungiama drau
gystės ryšių. Su panašia idė
ja 1942. XII. 2 lenkų vyriausy
bės tremtyje min. pirm, ir vyr. 
kariuomenės vadas gen. Si
korskis, trečią kartą nuvykęs 
į JAV pas prezidentą Roosevel- 
tą, kėlė Rytų-Vidurio Europos 
tautų federacijos klausimą.

Su kuo vesti dialogą?
Dialogas tarp lietuvių-len

kų. be abejonės yra reikalin
gas ir labai aktualus, nors lig
šioliniai pokalbiai nebuvo sėk
mingi.

Anglijoje yra buvusios prieš
karinės Lenkijos vyriausybės

tęsinys. Toji vyriausybė laiko
si 1935 m. konstitucijos, ku
rioje sakoma, kad Lenkijos sie
nos yra neliečiamos. Toji vy
riausybė yra bejėgė, su ja ne
siskaito net keletas žymesnių 
lenkų išeivijos organizacijų. 
Taip pat ir lenkų pogrindis ja 
nepasitiki.

Apie vieną suvažiavimą, ku
ris įvyko 1985. VI. 28-30, Or
chard Lake, MI, teko skaityti 
lenkų laikraštyje “Gwiazda Po- 
larna” 31 nr. Jį organizavo 
“Studium Spraw Polskich” — 
intelektualų sambūris, kurį 
prieš 10 metų įsteigė prof. dr. 
Andrzej S. Ehrenkreutz. Į su
važiavimą buvo pakviesti: uk
rainietis prof. Roman Szpor- 
luk iš Mičigano universiteto, 
gudas dr. Jan Zaprudnik iš Niu
jorko ir lietuvis — prof. Leo
nas Sabaliūnas iš Mičigano 
universiteto. Tame suvažiavi
me paskaitas, be žinomų len
kų veikėjų ir mokslininkų, 
skaitė ir JAV užsienio rei
kalų departamento pareigūnas 
Robie M. H. Palmer, Rytų-Vi
durio Europos reikalų žino
vas. Kokiu tikslu ten buvo 
pakviesti minėti atstovai, 
ypač lietuvių, nepasakyta.

Ar strapsnyje minimas len
kų pogrindžio atsišaukimas, 
kviečiantis pradėti pasikal
bėjimus su ukrainiečiais, gu
dais ir lietuviais dėl būsimų 
sienų ir santykių yra prasmin
gas, reikėtų apie tai giliau 
panagrinėti. Aišku, tos orga
nizacijos neturi jokio teisinio 
pagrindo susitarimams vykdy
ti. Klausimas, ar politinis 
atsargumas tai pateisintų?

Žymus buvęs karo metu Len
kijos pogrindžio veikėjas ir 
pogrindžio vyriausybės narys, 
istorikas, dabartinis Paverg
tų Tautų Europoje pirminin
kas Stefan Korbonski laikraš
tyje “Gwiazda Polarna” 1986. 
I. 4 rašo, kad emigraciniai 
lenkų veiksniai, kurie remia
si legaliu palikimu, neturi 
bendro monopolio ir pasitikė
jimo lenkų išeivijoje. Dabar
tiniu metu lenkai yra susiskal
dę. JAV ir Kanadoje kai kurios 
žymios lenkų organizacijos ne
pripažįsta dabartinės lenkų 
emigracinės vyriausybės.

Dabartinės emigracinės len
kų vyriausybės prezidentu yra 
Edward Raczynski. Pagal 
konstituciją, jis savo pareigas 
turi perduoti šiais metais. Nu
matoma, kad nauju prezidentu 
bus dabartinis ministeris pir
mininkas Kazimierz Sabbat. 
Jis 1985 m. šešias savaites 
lankė lenkų kolonijas JAV ir 
Kanadoje. Jis prieš keletą me
tų viename pasikalbėjime su 
lietuvių veikėju iš St. Catha
rines Vilnių atidavė lietu
viams, vėliau lenkų spaudoje 
šį “atidavimą” atšaukė.

Jeigu tarp lietuvių politikų 
atsirastų aiškiaregių ir maty
tų su kuo reikėtų pradėti pir
mus dialogo žingsnius lietu
vių-lenkų santykių reikalu, 
tai dabar būtų tinkamas lai
kas. Šiuo metu politinė pasau
lio padėtis yra pribrendusi 
netikėtiem įvykiam. JAV-bės 
yra numačiusios pereiti į ak
tyvesnę politiką Rytų-Vidurio 
Europoje, ypač po Sovietų Są
jungos įsiveržimo į Afganis
taną. VLIKo politiniai žino
vai tuo turėtų susirūpinti. Iki 
šiol neteko girdėti, kaip uk
rainiečiai ir gudai reagavo į 
Lenkijos pogrindžio atsišau
kimą.

Minint
a. a. ANTANO RINKŪNO 
vienerių metų mirties sukaktį,

šv. Mišios bus atnašaujamos Lietuvos kankinių 
šventovėje kovo 22, šeštadienį, 11 valandą ryto.

Prašome draugus bei pažįstamus dalyvauti ir 
pasimelsti už a. a. ANTANO vėlę.

Nuliūdusios: žmona Juzė ir duktė Giedra 
su šeima

PADĖKA
staigiai mirus 1986 m. vasario 25 d. 

mylimam tėveliui ir uošviui

a.a. inžinieriui BENONUI BARANAUSKUI, 
nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos klebonui ir 
kitiem kunigam už pamaldas ir palydėjimą į ramesnį am
žiną gyvenimą, visiems draugams ir pažįstamiems, kurie 
palengvino šį skausmą, ypač J. Gustainiui už gražius 
atsisveikinimo žodžius.

Ačiū karsto nešėjams, solistui Vaciui Verikaičiui ir 
visiems, kurie papuošė karstą gėlėmis, užprašė Mišias už 
velionies sielą ir aukojo jo vardu Kanados lietuvių fondui.

Visiems dėkingi -
Jūratė ir Eugenijus Sičiūnai
Žibutė ir Donatas Vaiciekauskai

Vieneri metai be Jono
Kai tik išgirstu grei
tosios pagalbos sig
nalizuojantį kauks
mą, prisimenu, kai 
prieš vienerius me
tus 1985 m. kovo 
19 d. buvo taip iš
vežtas mano vyras 
Jonas į Henderso- 
no ligoninę. Greito
ji pagalba, deja, nie
ko nepadėjo - dan
gaus šauksmas bu
vo stipresnis. Su jo 
mirtimi netekau my
limo vyro, Dalytė - 
tėvelio, o Jurgita - 
tėvuko.

Paliko jis ne me
dalius, ne garbės 
pažymėjimus, o gi
lius prisiminimus. 
Vienas iš jų: jis 
gimė ežeringame 
Utenos krašte; šei
moje buvo 6 berniu
kai, kurių tik vienas

A. a. JONAS STEIBLYS išbėgo į laisvę, ki
ti braidė Sibiro pus

nis. Jonas labai skaudžiai pergyveno Lietuvos okupaciją ir dvie
jų brolių mirtį.

Velionis mums paliko tylią meilę artimui — jis kiekvienam 
žmogui skubėjo į pagalbą. Buvo dosnus aukotojas visoms orga
nizacijoms, visada primindavo: “Kai grįšime į Lietuvą, jos 
Fondas jau turės savų pinigų, ten pradėsime naują gyvenimą...

Metinių proga skiriu jam šį poeto Bernardo Brazdžionio 
posmą:

Iš Tavo rankos, Dieve, gaunu savo rytą, 
Iš Tavo rankos ir šviesi darbą diena, 
Iš Tavo rankos man ir laimė mano krito, 
Ir praeitis, ir dabartis, ir rytdiena.

Hamilton, Ont. Mylinti žmona Elena

Canadian Slit ill cm orials Ltb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

LINA MOCKUTĖ skaito lietuvių poetą kūrinių ištraukas Vasario 16 iš
kilmėje Toronte-Mississaugoje jtarpuose tarp Maironio mokyklos choro 
dainų, suderintų su skaitomais eilėraščiais Nuotr. St. Dabkaus

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 visų meniškų darbų 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

Namų telefonas 278-4529 
Atstovas - St. Prakapas.

Tel.233-4486

Furniture Company Ltd.
PILNAS NAMU APSTATYMAS

Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt.

Siuvamos mašinos 
Rašomosios mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.
137 RONCESVALLES AVĖ. 

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

9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro.



Kanados senatorius RIIEAL BELISLE (viduryje), kuris padarė pareiškimą senate Vasario 16 proga Lietuvos pa
vergimo ir jos laisvės klausimu. Jo dešinėje — buvusi senato pirmininkė RENAŪDE LAPOINTE, kairėje - prof. 
TOMAS VENCLOVA, dalyvavęs žmogaus teisių konferencijoje Otavoje 1985 m. gegužės mėnesį Nuotr. J. V. Danio

“Šioje ir anoje Nemuno pusėje”
Pokalbis su tokio pavadinimo knygos autoriumi prof. P. Lossovvskiu Varšuvoje

Lietuvos laisvinime butini konkretus planai
Įspūdžiai iš 18-tojo politinių studijų savaitgalio Los Angeles mieste, Kalifornijoje

Politinių studijų savaitga
liai Los Angeles mieste (Kali
fornijoje) yra jau tradicija. 
Aštuonioliktasis politinių stu
dijų savaitgalis buvo suorgani
zuotas Los Angeles mieste 
1986 m. vasario 1 ir 2 d.d. Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
salėje. Organizatoriai buvo: 
JAV LB vakarų apygardos va
dovybė, JAV LB Los Angeles 
apylinkės valdyba, Baltiečių 
Laisvės lygos vadovybė, Lie
tuvių fronto bičiulių Los 
Angeles sambūrio vąldyba ir 
Los Angeles bei apylinkės 
jaunimo darbuotojai.

Programoje, be vietinių pa
jėgų, buvo darbuotojų ir iš to
limesnių vietovių: dr. Vytautas 
Dambrava iš Venezuelos, Mil
da Lenkauskienė iš Klivlando 
ir dr. Kazys Ambrozaitis iš Či
kagos.

Viso studijų savaitgalio te
ma buvo: “Atsiliepiant į laiko 
problemas”. Šeštadienį ir sek
madienį (vasario 1 ir 2) buvo 
stengiamasi pasisakyti šiais 
klausimas: 1. “OSI — kur mes 
stovime?”; 2. “Dvigubos evi- 
dencijos dėsnis bendravime 
su pavergtos Lietuvos lietu
viais”; 3. “Dabartiniai JAV 
lietuvių visuomeniniai-poli- 
tiniai rūpesčiai”; 4. “Veiks
niai, apsprendę mano lietu
viškumą” (jaunimo pasisaky
mai); 5. “Tikroji nepriklauso
mybės prasmė tremtyje”.

“Nacių” medžioklė
Kanadoje “nacių” medžiok

lės darbas baltiečių, ukrai
niečių ir gudų tarpe dar be
veik nepradėtas, gi JAV-se 
yra jau pilnai vykdomas. JAV 
žydai ir Kanados žydai priver
tė vyriausybes imtis to darbo. 
Geros valios baltiečiai, ukrai
niečiai ir gudai neturi jokio 
noro užtarti karo nusikaltė
lius, bet jie nenori būti tero
rizuojami, jeigu jie nieko blo
go nėra padarę.

Tuo klausimu įvadą diskusi
joms padarė D. Mažeikienė, 
Baltiečių laisvės lygos dar
buotoja, T. Mažeikos žmona, 
kuris vadovauja CCJS (Coali
tions for Constitutional Jus
tice and Security). Tas viene
tas jungia visas grupes, kurių 
tarpe žydai medžioja “nacius”. 
JAV-bių kongreso suformuotas 
vienetas OSI (Office of Spe
cial Investigation) kiekvie
name žingsnyje pažeidžia 
krašto konstitucines teises 
ir labai artimai bendradar
biauja su sovietų saugumu 
(KGB).

Vienas baltietis, gyvenąs 
JAV-se, JAV teismo buvo pri
pažintas kaltu, remiantis KGB 
parūpintais dokumentais. 
Teismas neturėjo nė vieno ori- 
ginalinio dokumento. Visi 
dokumentai buvo kopijos. So
vietų saugumas moka paga
minti visais klausimais falsi
fikuotų dokumentų. Sovietų 
saugumas, anot A. Solženici- 
no (“The Gulag Archipelago”, 
146 psl.) turi šūkį: “Tik duo
kite mums asmenį, ir mes suda
rysime jam bylą” (Just give us 
a person — we’ll create the 
case!). Kalbėtoja stokojo kon
krečių nurodymų ką baltie
čiai, ukrainiečiai ir gudai 
tuo reikalu turi skubiai dary
ti. Kvietė visus dalyvius skam
binti kongresmanams, pasira
šyti peticijas, skirti pinigo 
tam darbui.

Įstatymų leidėjai beveik ne
kreipia dėmesio į peticijas. 

Eiliniai asmenys nežino nei sa
vo kongresmanų pavardžių, 
nei ką kalbėti. Kanados komi
sija (Deschenes) ir JAV viene
tas (OSI) operuoja mokesčių 
mokėtojų pinigais ir išlei
džia milijonus dolerių. Prieš 
milijonus dolerių reikia išei
ti su milijonais dolerių. Ka
nados ir JAV LB vadovybės tu
rėtų skubiai pajudėti pinigi
niu reikalu. Yra žinių, kad 
ukrainiečiai ir latviai yra 
gerokai šioje srityje pajudėję.

Baltiečiai, ukrainiečiai ir 
gudai turėtų užversti Mulro- 
nio, Reagano, Shultzo (Sec
retary of State) ir Meese (At
torney General) šimtais tūks
tančių laiškų. Pasak vieno bal- 
tiečio, užimančio aukštoką pa- 
reigavietę JAV administraci
joje, tie asmenys pajuda tik 
tuo atveju, kai pajunta dide
lį spaudimą. Anot kito baltie- 
čio pareigūno, turėtume nuo
lat belstis į Reagano ir Mul- 
ronio duris ir varstyti kaip 
galima dažniau duris savo at
stovų Otavoje ir Vašingtone.

Kelionės pavergton Lietuvon
Ilgesnes kalbas tuo klausi

mu pasakė J. Kojelis ir dr. J. 
Izokaitytė-Avižienienė. Pasak 
J. Kojelio, prof. V. Šilkarskis, 
VD ir Vilniaus universitetų fi
losofas ir klasikinis filologas, 
savo paskaitose apie Homero 
Rijadą naudojęs “dvigubos evi- 
dencijos” terminą. Paskaiti
ninkas J. Kojelis tą “dvigubos 
evidencijos” terminą rutuliojo 
toliau. Jis kalbėjo: “Trojos 
karo drama vyko ne tik prie 
Trojos miesto sienų ..Di
dieji karo sprendimai buvo da
romi Olimpo “dievų”. “Ką 
bendro turi Trojos karas su 
išeivijos bendravimu su pa
vergtos Lietuvos lietuviais?” 
— klausė kalbėtojas. Jis pats 
ir atsakė į savo klausimą: 
“Lietuva, tiesa, nėra apgulta, 
bet priešo pavergta. Tačiau 
priešo yra apgulti laisvieji 
lietuviai. Jis siekia elimi
nuoti laisvuosius, kurie yra 
išvengę jo fizinės kontrolės. 
Kiekvienas nusikaltėlis, kiek
vienas uzurpatorius jaučiasi 
nesaugus, kol yra balsų, skel
biančių jų įvykdytą nusikalti
mą. Tiems balsams nuslopinti 
sovietai nuo Antrojo pasauli
nio karo pabaigos naudojo 
įvairius būdus, keitė stra
tegiją.” Bendravimo su kraš
tu planas buvo paruoštas ir 
vykdomas Maskvos “dievų”. 
Kodėl komunistai trokšte 
trokšta, kad kuo daugiau 
laisvojo pasaulio lietuvių 
aplankytų savo kraštą? Tai 
velniškas komunistų planas, 
kurio turinio mes nežinome.

Buvo tikėtasi iš dr. J. Izo- 
kaitytės-Avižienienės išgirsti 
kiek daugiau apie padėtį pa
vergtoje Lietuvoje. Ji savo 
laiku išbuvojo ten apie pen
ketą mėnesių. Nė žodžio tuo 
klausimu. Iš kelių jos teigi
mų reiktų išskirti porą: 1. Lie
tuviškas jaunimas iš laisvojo 
pasaulio, apsilankęs pavergto
je Lietuvoje, grįžtąs antiko
munistiniu. Jos šia diagnoze 
reiktų stipriai abejoti. 2. Lais
vieji, vykdami į pavergtą Lie
tuvą, kiek plačiau praveria ge
ležinę uždangą. Geležinę už
dangą galima tik tiek praverti, 
kiek Maskvos “dievai” leidžia 
tai padaryti.

Buvo eilė pasisakymų ir iš 
klausytojų pusės. Vienas jų 
teigė, kad iki šiol, remiantis 

sovietų informacija, apie 
20,000 laisvųjų lietuvių yra 
lankę pavergtą Lietuvą. Kiek
vienas jų yra palikęs bent 
3,000 dolerių pavergėjui. Ži
noma, dalis buvo išleista ke
lionės išlaidoms. Jaunimui, 
pasak vieno asmens, gal ir rei
kia pamatyti pavergtą Lietuvą. 
Senimas neturėtų ten “kišti sa
vo nosies”.

Savo laiku dr. A. Maceina 
tuo klausimu rašė: “... nereik
tų svečiavimosi bei ryšių ma
tuoti politiškai. Juos reikia 
matuoti psichologiškai ir ver
tinti kaip nesusigaudymą ir to
dėl nesubrendimą laiko dva
siai ir komunistinei taktikai 
suprasti” (“Į Laisvę”, 1968 m. 
rugsėjis, 26 psl.).

Veiksnių planai ir darbai
Dr. K. Ambrozaitis ir V. Ski

rius, jn., kalbėjo tema: “Dabar
tiniai Amerikos lietuvių visuo- 
meniniai-politiniai rūpesčiai. 
Jiems baigus kalbėti, klausi
mais apipylė juos pora spau
dos darbuotojų — R. K. Vidžių 
nienė ir Ig. Medžiukas. Tam 
pašnekesiui pirmininkavo dr. 
V. Dambrava.

Apie JAV LB planus ir dar
bus kalbėjo dr. K. Ambrozai
tis, apie VLIKo seimą bei jo 
planus ir darbus žodį tarė V. 
Skirius, kuris dalyvavo to 
veiksnio paskutiniame seime. 
Buvo bandyta gauti bent vie
ną asmenį iš ALTos darbuoto
jų, bet nepavyko. Buvo trum
pai užsiminta apie ALTos su
važiavimo nutarimus, paskelb
tus spaudoje.

Pasak dr. K. Ambrozaičio, 
JAV LB turi ir planų ir atlie
ka eilę politinių darbų. Tai 
pajėgiausias lietuvių viene
tas JAV-se, Kanadoje ir kitose 
laisvojo pasaulio šalyse. Apie 
ALTos planus ir darbus beveik 
nieko nežinoma. Vienas iš 
ALTos užsimojimų esąs su
ruošti Vasario 16-sios minė
jimus JAV kongrese. Paskuti
niais metais tie minėjimai 
yra tapę blankūs ir beveik 
jokios naudos iš jų nėra.

Apie VLIKo seimą kalbėjo 
V. Skirius, kuris iš tėvo A. 
Skiriaus perimąs spaustuvės 
ir visus kitus darbus. Pasak 
jo, VLIKo seime buvo kalbama 
tik apie Sovietijos teismą 
Danijoje ir jaunimo žygį Bal
tijos jūroje, siekiant net 
Suomiją. Anot G. Grušo, tik
rai aktyvaus laisvojo pasau
lio jaunimo darbuotojo, pir
muoju smuiku tame žygyje gro
ję latviai. Lietuvių jaunimas 
įvertinąs VLIKo paramą. Tam 
reikalui VLIKas išleidęs apie 
25,000 dolerių. VLIKo ateities 
planai — biuletenių leidimas 
keliomis kalbomis. Tai ir vis
kas.

Ar veiksniai negalėtų susi
tarti ir bendromis jėgomis vi
sus Lietuvos laisvės žygio dar
bus vykdyti? — vienas iš daly
vių klausė dr. K. Ambrozaitį. 
Svečias iš Čikagos davė maž
daug tokį atsakymą: “Kiekvie
nas iš veiksnių mano, kad jis 
yra gudriausias ir pajėgiau
sias. Susitarimo bendram dar
bui nenumatoma artimoje atei
tyje”.

Kiek naudos iš VLIKo biule
tenių? Angliškai kalbančiuose 
kraštuose nei laikraščiai, nei 
radijas, nei televizija tais 
biuleteniais nesinaudoja. 
Jiems reikia specialiai pa
ruoštų pranešimų (press re-

(Nukelta į 6-tą psl.)

Šis pokalbis buvo išspausdin
tas Olštino dvisavaitraštyje “War- 
mia i Mazury” 1986. I. 15 dabarti
nėje Lenkijoje. Jį išverstą j lie
tuvių kalbą atsiuntė mums žinomas 
asmuo, bet nepasirašęs; dėl to nežy
mime jo pavardės. Taip pat nepažy
mėta, kas kalbėjosi su minėtu len
kų profesoriumi. RED.

Prof. Petras Lossovskis gy
vena aukštnamyje, Varšuvos 
centro kvartale, susijusiame 
su naujausia miesto istorija. 
Kadaise čia buvo vadinamasis 
mažasis getas, vėliau čia vyko 
kruvinos kovos Varšuvos suki
limo metu. Vykau pas prof. Los- 
sovskį paveiktas įspūdžių, susi
jusių su jo paskutine knyga 
“Šioje ir anoje Nemuno pusė
je” (Piotr Lossowski, Po tej im 
tamtej stronie Niemna. Sto- 
sunki polsko-litewskie 1883- 
1939. “Czytelnik”, Warszawa 
1985, 30,000 egz.).

Profesorius tiria ne tik lie
tuviškas problemas. Jo susido
mėjimo sfera yra Vidurio — 
Rytų Europos praeitis XIX-XX 
š. bei tarptautinė Lenkijos 
padėtis tarpukario laikotar
pyje, bet prie Lietuvos reika
lų vis grįžta. Jis planuoja šia 
tema paruošti dar vieną moks
linį darbą. Tai bus tęsinys jo 
prieš dvidešimt metų parašy
tos knygos “Lenkų-lietuvių 
santykiai 1919-1920 metais”. 
“Šioje ir anoje Nemuno pusė
je” susilaukė jau daug skaity
tojų. Ši knyga bus mūsų pokal
bio tema.

— Daugelis lenkų turbūt su 
dideliu nustebimu skaitė Jū
sų knygoje, jog prieš karą jau 
nepriklausomoje Lietuvoje 
įvyko simbolinis Jogailos teis
mas ir jam net pareikalauta 
mirties nuosprendžio . . .

— Suprantama, tokie įvykiai 
visuomet erzino lenkus. Len
kai idealizavo lietuvių-len
kų praeitį. Pvz. 1910 m. iškil
mingai minėtos 500-osios meti
nės Žalgirio mūšio. Dėl šių 
metinių buvo išvystytas dide
lis vajus, kurio vainikavimas 
buvo Žalgirio paminklo pasta
tymas Krokuvoje. Tada pasiro
dė daug mokslįjįių leidinų, ku
rie šlovino Liublino uniją kaip 
dviejų tautų sujungimą jų ge
rovei. Užtat lietuviai reagavo 
visai kitaip. Jie buvo įsitiki
nę, kad unija atnešė vien ne
laimes, vyko didikų polonizaci
ja, kuri pakenkė tautinei lie
tuvių tapatybei. Šiandien pa
tys lietuviai rašo, kad susijun
gimas apsaugojo Lietuvą nuo 
sunaikinimo, kuris grėsė iš kry
žiuočių pusės. Pasikeitė jų po
žiūris ir į sausio sukilimą. Iš 
pradžių 1863 m. sukilimas bu
vo lietuvių neigiamas, vadina
mas lenkmečiu, kuris buvo sve
timas lietuvių liaudžiai. Šian
dien, einant gal net per toli, 
Lietuvoje rašoma, jog tai buvo 
grynai lietuviškas sukilimas. 
Vis tiek šioje tezėje pozityvi 
yra mintis, kuri laiko sukili
mą tautinio lietuvių išsilais
vinimo kovų elementu.

— Cituodamas Vielhorskį 
rašote, kad tik šviesiausi len
kai įvertino tautinius lietuvių 
siekius, bet šios požiūros bei 
nuomonės nepadarė rimtes
nės įtakos lenkų nuotaikoms.

— Mat lietuviai buvo laikomi 
politine lenkų tautos dalimi, 
buvo tikima, kad lietuvių as
piracijos siekia per toli, nu
kreiptos prieš Lenkiją. Šis 
konfliktas buvo vietinis, ne
turėjo platesnio atgarsio cent
rinėje Lenkijoje, kur šios prob
lemos buvo sutinkamos su di
deliu objektyvumu.

— Suprantu, jog tai būtų per 
toli nukelta analogija, bet kai 
skaičiau Jūsų knygą, galvojau 
apie lietuvių ir mozūrų likimo 
panašumą. Pvz. kalbos proble
ma — mozūrų liaudis išlaikė 
lenkų kalbą nepaisant kelių 
šimtmečių germanizacijos...

— Galima sakyti, kad lenkų 
kultūros plitimas Lietuvoje 
vyko gaivališkai, nebuvo są
moningos lenkinimo akcijos. 
Lietuvos didikai perimdavo 
patrauklius kultūrinius pa
vyzdžius. Lietuviai tai kves
tionuoja ir sako: jeigu ir ne
buvo prievartos, tai vis tiek 
tam tikras moralinis spaudi
mas buvo — lenkų kultūros pri
ėmimas reiškė visuomeninį iš
kilumą. Mes gi sakome, jog 
lenkinimo reiškiniai vyko pa
dalinimų laikais, kai patys 
lenkai buvo persekiojami. Nė
ra tad pagrindo kalbėti apie 
spaudimą iš ją pusės.

— Kodėl “A ušra ” — pirmasis 
lietuvių tautinis laikraštis 
buvo spausdinamas Rytprū
siuose? Ar vokiečiai inspira
vo jo steigimą ?

— Nulėmė politiniai aspek
tai. Toje mažoje prūsų Lietu
voje buvo išsivystęs tautinis 
lietuvių sąjūdis, “Aušros” re
daktoriai taip pat buvo Prūsi
jos lietuviai. Ragainė, kur ėjo 
“Aušra”, buvo pašonėje. Taigi 
lietuviai patys šį laikraštį 
įsteigė.

— Ar Prūsijos valdžios da
rė “Aušrai” įtakos?

— Ne, įtakos neturėjo, tik lie
tuvių veiklą toleravo. Tačiau 
buvo rusų spaudžiamos. Yra 
dokumentiniai įrodymai, kad 
caro pareigūnai kreipėsi į vo
kiečių valdžias, prašydami 
tarp kitko apriboti lietuviš
kų knygų leidimą Prūsijoje. 
Pastaroji vadovavosi savais 
išskaičiavimais ir nebuvo su
interesuota įvesti varžtus, nes 
Vokietijos ir Rusijos keliai 
jau pradėjo skirtis.

— Ai’ caro valdžios parama 
lietuvių emancipacijai turė
jo didelės įtakos jų vėlesniem 
santykiam su lenkais? (Len
kas, matyt, ir toliau nenori 
suprasti tos “paramos” lietu
viams esmės, Vert.).

— Tai nebuvo lemiantis 
veiksnys. Šis judėjimas buvo 
objektyvus, jis turėjo išsivys
tyti, tokia turėjo būti eigos 
prasmė. Lietuva pagaliau čia 
neišimtis. Savarankiškam gy
venimui kilo ir kitos Europos 
tautos — latviai, estai, suo
miai ...

— Pažymėtina, jog tarpka- 
ryje tiek Lenkija, tiek Lietuva 
savo užsienio politikoje laikė
si taisyklės “viskas arba nie
ko”.

— Iš tikrųjų lietuvių politi
ka tokia ir buvo — Lietuva rei
kalavo Vilniaus grąžinimo. Ši 
sąlyga buvo neišvengiama. Be 
jos lietuviai nesutiko pradėti 
kalbos su Lenkija. Tai buvo 
kieta politika. Iš lenkų pusės 
tokią politiką trumpai vykdė 
ministeris Beckas. Jis buvo 
linkęs nuolaidoms su sąlyga, 
jei lietuviai sutiks užmegzti 
diplomatinius santykius. Bet 
tai nebuvo visų Lenkijos poli
tikų nuomonė. Trumpalaikis 
premjeras Marianas Koscial- 
kovskis priešingai Beckui tei
gė, kad palaipsniui reikia 
siekti susitarimo su lietuviais. 
Santykius su Lietuva sunor- 
muoti siekė dvidešimtaisiais 
metais užsienio reikalų minis
teris Konstantas Skirmuntas 
bei Aleksandras Skrzynskis. 
Betgi ir 1933-1938 metais, ne
paisant lenkų-lietuvių konflik
to, buvo atoslūgių laikotarpių.

— Žinau, kad istorikai ne
mėgsta sąlyginio “kas būtų bu
vę”, bet knieti mane paklausti, 
ar iš tikrųjų galėjo kilti gink
luotas konfliktas tarp Lenki
jos ir Lietuvos 1938 m. kovo 
mėnesį? Prileiskim, kad Lietu
vos kariuomenės vadas gen. 
Raštikis pasisakė už karo va
riantą . ..

— Jeigu anuomet lietuviai 
būtų pasipriešinę, tai reikia 
manyti, juos būtų ištikęs tra
giškas likimas. Lenkija juk tu
rėjo didesnę karinę jėgą. Iš ki
tos pusės, šiandien jau žinome, 
kad Vokietija lenkų kariuome
nės įžengimo atveju ruošėsi 
užimti ne tik Klaipėdą, bet ir 
didesnę Lietuvos dalį iki Du
bysos upės. Taigi Lietuva bū
tų buvus padalinta tarp dvie
jų valstybių. Tai būtų buvę la
bai nenaudinga ir Lenkijai, 
būtų pabloginusi jos padėtį 
apsuptis hitlerinės Vokieti
jos iki sienos su Latvija.

— Jeigu leisite “kas būtų 
buvę” ir toliau: ar manote, jei
gu būtume padėję Lietuvai iš
laikyti Klaipėdą 1939 m. pava
sarį, rugsėjis būtų mums buvęs 
kitoks, naudingesnis, o gal ka
ro pradžia būtų dar nusitęsus 
kuriam laikui?

— Tai tolima prielaida. Lie
tuviai iš tikrųjų norėjo arti
mesnės jungties. (Lietuvių šal
tiniai tokios tezės nepatvir
tina). Bet tai nebūtų sumažinę 
karo pavojaus. Užtat visiškai 
kitaip, mano nuomone, būtų at- 
rodžius padėtis, jeigu anks
čiau Lenkija būtų sugebėjusi 
susitarti su Čekoslovakija, 
jeigu abi šalys būtų sujungu
sios savo karinį potencialą 

prieš 1938 m. Tada būtų buvę 
galima kalbėti apie visai ki
tą jėgų santykį Vidurio Euro
poje.

— Pirmieji recenzentų at
garsiai, kurie pasirodė atsi
radus knygai “Šioje ir anoje 
Nemuno pusėje”, pabrėžia, 
esą sunku nuo knygos atsi
traukti, nors skaudina kiek
vienas puslapis. Man įdomu, 
ar turite kokių nors atgarsių 
iš Lietuvos?

— Į paskutinę knygą atsilie
pimai yra pozityvūs. Betgi ma
no ankstesnis darbas (“Litwa 
a spravy polskie 1939-1940”, 
Warszawa 1982) iššaukė pole
miką. Lietuviai su manim ne
sutinka. Jie teigia: kadangi 
įžygiavo 1939 metais į savo 
kraštą, turėjo teisę elgtis 
su lenkais taip, kaip elgėsi. 
Prikiša man, jog koncentra- 
vausi į per trumpą laikotar
pį, per tai iškeldamas restrik- 
cinius veiksmus, taikomus len
kams. Sutikdamas tam tikra 
prasme su pastaruoju kaltini
mu, turiu pasakyti jog paga
liau autorius turi teisę pasi
rinkti laikotarpį, apie kurį 
rašo. Lenkų-lietuvių santykių 
požiūriu 1939-40 m. lūžis buvo 
labai svarbus. Atpasakojimas 
visos tiesos iki galo buvo ma
no pareiga. Lietuviai oponen
tai negalėjo pateikti jokių 
naujų faktų. Siūlo tik kitus 
įvertinimus. (Faktų įvertini
mas istorijos moksle turi kardi- 
nalinę reikšmę. Nuostabu, kad 
rimtas istorikas čia panaudo
ja žodelį “tik”, kur labiau tik
tų žodelis “net”, Vert.). Nie
kas nekvestionavo atleistų iš 
darbo lenkų skaičiaus. Pasi
piktino tik, kad tai pavadinau 
“rūgi” (liet. — iškeldinti, iš
stumti, Vert, pastaba). Oponen
tai mano, jog šie atleidimai 
vyko pagal teisėtus Lietuvos 
valstybės potvarkius. Mano 
tikslas buvo taip pat iškelti 
pozityvius reiškinius. Paro
džiau, jog net sunkiausiais 
momentais atsirado ten žmo
nių, galvojusių apie ateitį. 
Pabrėžiau, kad lenkai galėjo, 
kaip niekur kitur, puoselėti 
visuomeninę ir kultūrinę veik
lą, o Vilnius buyo vienintelė 
iš buvusių II Žečpospolitos 
žemių vieta, kur tai buvo įma
noma.

Veikėjai, susitikę Klivlande Vasario 16 iškilmių proga. Iš kairės: LB Kliv- 
lando apylinkės pirm. V. Čyvas, M. Lenkauskienė, Kun. G. Kijauskas, SJ, 
prof. A. Klimas, dr. E. Lenkauskas Nuotr. V. Bacevičiaus

JUNGIAMĖS SU LIETUVA 
GAVĖNIOS NUOTAIKOJE

Savo balsais negalime įsijungti į minią Lietuvoje, gie
dančią “Graudžius verksmus”. Jungiamės su jais širdimis, 
malda ir savo pagalba.

Jaučiame pareigą nors kartą metuose pareikšti lietuvių 
visuomenei, kad jūsų pagalba per Religinę lietuvių šalpą 
veiksmingai pasiekia ir Lietuvą, ir plačiai už Lietuvos. Per 
Religinę lietuvių šalpą padaroma tai, ko iki šiol nepadaro 
jokios kitos lietuvių pastangos. Ir ateityje bus padaryta tiek 
per Religinę lietuvių šalpą, kiek lietuviai šiuo keliu bendra
darbiaus. Tiesa, sulaukiame vis daugiau palankaus dėmesio 
ir iš nelietuvių.

Lietuviai, visi vieningai savo maldomis, veikla ir pagalba 
būkime kartu su mūsų didvyriška tauta Kryžių šalyje — Lie
tuvoje, su kaliniais ir tremtiniais pavergėjo nelaisvėje. Šiam 
tikslui Religinė lietuvių šalpa prašo ir laukia jūsų talkos.

Adresas: Lithuanian Catholic Religiuos Aid, 
351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207, USA. 
Tel. (718) 647-2434.

Toronto Lietuvių namų

POILSIO STOVYKLA
rengiama Tėvų pranciškonų stovyklavietėje, 

Wasagoje š. m. rugpjūčio 9-17 d.d.
Platesnę informaciją teikia ir registraciją tvarko V. Kulnys,

1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6,
Tel. 416 - 769-1266.

— Ką reikia dar padaryti, 
Jūsų nuomone, kad mūsų tau
tos labiau susiprastų ?

— Man regis, kad reikia kal
bėti lenkų visuomenei, o ypač 
jaunajai kartai apie mūsų kai
mynus, nevengiant sudėtingų 
problemų ir siekiant sudaryti 
sąlygas harmoningam abipu
siam bendravimui. Mūsų santy
kius apsunkino daug painių 
dalykų, dažnai dėl jų kursuo
ja paviršutiniškos neraciona
lios nuomonės, kurios dažnai 
formuoja žmonių pažiūras. To
dėl reikia veikti, kad tie san
tykiai būtų formuojami pagal 
abiem pusėm naudingus prin
cipus, sudaryti sąlygas tik
ros simpatijos vystymuisi. Lie
tuva — ne vienintelis pavyz
dys, bet ryškus. Su ja buvome 
artimiausi. Po suartėjimo — 
net vienybės atėjo neapykan
ta. Ji buvo neišvengiama, bet 
laikina. Privalome eiti prie 
susipratimo ir suartėjimo. Iš
skyrus asmenis, kilusius iš 
anapus, mūsų visuomenė lietu
vių problemų nežino. Jų primi
nimui tarnauja, tarp kitko, ir 
mano darbai. Esu vienas iš ini
ciatorių “Interpreso” leidyk
los planuojamos knygos apie 
lietuvius Liaudies Lenkijoje. 
Tikiuosi, kad ir tas leidinys 
patarnaus abipusiam suprati
mui. Ignorancija dažniausiai 
kelia neapykantos jausmus.

Patirtis rodo, jog seniau 
vienas iš priešiškumo ele
mentų buvo abipusis persekio
jimas. Šiandien turime pada
ryti visa, kad abi šios mažu
mos — lenkų Lietuvoje ir lie
tuvių Lenkijoje vėl būtų susi
tarimo ambasadoriais. Todėl 
svarbus yra pozityvus mūsų 
nusiteikimas šiai negausiai, 
keliolikos tūkstančių lietuvių 
tautinei mažumai. Jinai reiš
kia didelį kultūrinį ir visuo
meninį aktyvumą. Lietuviai no
ri įsteigti Punske savo kultū
ros židinį su teatru ir etnogra
finiu parku. Šių užmojų parė
mimas būtų mūsų tolerancijos 
vizitinė kortelė. Tikiuosi, 
kad taip ir bus. Per kultūri
nį įvairumą turtėja ir mūsų 
tapatybė. Jeigu per amžius 
būtume gyvenę atsiskyrę, bū
tume nesukūrę tokios kultū
ros. Dėl daugelio priežasčių 
uždarumas yra kenksmingas.
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PARTOTYROS DARBAI

Kraštotyros baruose vis daž
niau minimi partotyros darbai. 
Skelbiama, kad Kauno rajono 
kraštotyrininkai per savo veik
los dvidešimtmetį paruošė apie 
200 darbų, kurių beveik pusė ati
duota respublikinei kraštotyros 
darbų saugyklai. Pateikti pavyz
džiai betgi kalba apie partoty
ros darbus. 1985 m. jaunieji 
kraštotyrininkai, priklausantys 
sanatorinei Kulautuvos mokyk
lai su bendrabučiu, rinko me
džiagą apie kompartijos cent
ro komiteto slaptus posėdžius 
Kulautuvoje 1937 m. gruodžio 
31 — 1938 m. sausio 1 d.d. Posė
džių negalima sieti su krašto
tyra, kai saujelė Maskvai tar
naujančių komunistų ten įsipa
reigojo plėsti ir stiprinti anti
fašistinį liaudies frontą. Bab
tų vidurinės mokyklos mokytoja 
Marija Markauskienė, laikoma 
kraštotyrininkų garbės nare, 
taip pat nuėjo į partotyros dir
vonus, sudarydama apylinkėje 
gyvenančių “Didžiojo Tėvynės 
karo dalyvių atsiminimų rinki
nį”. Taip II D. karą vadina tik 
kompartijos propagandistai. Tad 
M. Markauskienės surinktoji 
medžiaga teliečia Maskvai tar
navusius II D. karo dalyvius ir 
iš ten atsiųstus sovietinius par
tizanus.- Inž. Aldona Skrinskie- 
nė, dirbanti Rokų keramikos ga
mykloje, vadovauja kraštotyron 
įsijungusiems komunistams, pri
sidengusiems pirminės organi
zacijos vardu. Inž. A. Skrins- 
kienė parašė partotyrai skirtą 
apybraižą apie šios įmonės dar
bininkų dinastijas.

VOGĖ BENZINĄ
Kauno miesto prokuroro pa

vaduotojas Sigitas Gedminas 
“Tiesos” sausio 15 d. laidoje ra
šo apie benzino vogimą Kauno 
naftos gaminių tiekimo įmonėje. 
Benzino pristatymą mieste esan
čioms degalinėms tvarkė Kęstu
tis Valiušis. Degalinėmis vadi
namos benzino pardavimo sto
tys. Pernai atliktame tyrime 
nustatyta, kad vieną birželio 
rytą K. Valiušis benzinui vogti 
panaudojo tris benzovežių vai
ruotojus su jiems parūpintais 
važtaraščiais. Romaldas Kiznys 
4.220 litrų benzino turėjo nu
vežti į XI-ją degalinę, Vaclovas 
Noreika 4.240 litrų ir Rimas Nau
jalis 6.530 litrų — i XV-ją dega
linę. Tos degalinės tada ilgai 
nesulaukė pasiųsto benzino, nes 
visi trys vairuotojai benziną 
nuvežė 79-tojon degalinėn, kur 
jų laukė pilstytoja dirbanti Vir
ginija Monkevičienė. Atvežtą 
benziną ji priėmė be važtaraš
čių, kad vairuotojai už juos dar 
kartą galėtų gauti tokias pat 
siuntas benzino laukiančiom 
dviem degalinėm — XI-jai ir XV- 
jai. Virginijos Monkevičienės 
rankose liko 14.990 litrų be jo
kio užmokesčio gauto benzino, 
kuris buvo vertas 5.343 rublius. 
Šiuos pinigus ji pasidalijo su 
K. Valiušiu ir kitais vagystės 
talkininkais. Vagystės organi
zatorius K. Valiušis buvo nu
baustas laisvės atėmimu devyne- 
riems metams, V. Monkevičienė 
— šešeriems, R. Kiznys — tre
jiems. Nubausti ir kiti sandė
rio dalyviai. Vagystės iniciato
rių turtas konfiskuotas. Jie visi

‘AUDRA” TRAVEL 
J \ „ CORPORA TION 1986

įdomios kelionės į LIETUVĄ, 
pigiausia kaina tik $1,400.00!!! Kelionių ilgis 

nuo 7 iki 23 dienų. Ilgiausias laikas Lietuvoje -11 dienų!!! 
į 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
jamą 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 vertimams į kitas kalbas.
• Tarpininkauja suteikiant giminėms Lietuvoje labai naudingą finansinę 

paramą, nuperkant dovanas, automobilius, tvarkant palikimus.
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas. 

Smulkesnes informacijas teikia
AUDRONĖ, JŪRATĖ ir kiti darbuotojai adresu:

1576 Bloor St. West, Toronto, Ontario, Canada, M6P1A4 
(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.

turės sumokėti 5.343 rb. už pa
vogtą benziną. Atrodo, tokios 
vagystės buvo vykdomos visoje 
Lietuvoje. Tokią išvadą siūlo 
S. Gedminas, remdamasis sta
tistiniais duomenimis. Esą lie
pos ir rugpjūčio mėnesiais, su
stiprinus degalinių darbo kont
rolę, benzino privatiem asme
nim buvo parduota už 1,9 mili
jono rublių, o per visą pirmą 
1985 m. pusmetį — tik už 2,7 mi
lijono rublių.

ALYTAUS “SNAIGĖS”
Alytaus šaldytuvų gamykla 

yra pagarsėjusi savo “Snaigė
mis”, kurių jau pagaminta keturi 
milijonai. Šiai sukakčiai skirtą 
šaldytuvą “Snaigė-15” surinko 
Alvydo Luižio pamainos Leono 
Lipsko brigada. Alytuje gami
nami trijų modelių šaldytuvai 
— “Snaigė-5”, “Snaigė-15” ir 
“Snaigė-17”. Pastarasis yra nau
jove laikomas dvikamerinis šal
dytuvas.

TELEVIZIJOS ANTENOS
Alytiškė A. Stanienė sausio 

16 d. laidoje skundžiasi “Tiesos” 
redakcijai: “Gyvenu Alytuje, 
Naujosios gatvės 4 namo 27 bute. 
Kažkada savo jėgomis ant stogo 
buvome įsirengę kolektyvinę 
televizijos anteną, bet ji suge
do. Prieš porą mėnesių, kai tai
sė stogą, nuo mūsų namo nuver
tė antenas. Dabar Lietuvos tele
vizijos laidų nebemato visas na
mas. Ėjome, prašėme butų ūkio 
tarnybos, kad įrengtų kolekty
vines antenas, bet jokių rezul
tatų. Vėl ėmė dygti savavališkų 
antenų miškas. Ir stogas gadi
namas, ir negražu ...”

VAIRUOTOJŲ ATLYGINIMAI
“Valstiečių laikraščio” kores

pondentas Rimvydas Rimeika, 
tyręs vieno sunkvežimio vairuo
tojo skundą, rezultatus paskel
bė 1985 m. gruodžio 28 d. laido
je. Varėnos agrocheminiame su
sivienijime dirbantis vairuo
tojas skundžiasi, kad jis 9 v.r. su 
aštuonių tonų keliamos galios 
sunkvežimiu buvo nusiųstas į 
Liškiavos kolchozą, nuo Varė
nos esantį už 58 km. Kolchoze 
teko vežioti šieną. Garažan Va
rėnoje grįžo tik 7 v.v. Visos die
nos uždarbis — 37 kapeikos. Ki
tą kartą tam vairuotojui iš Va
rėnos teko vežti 10,5 tonos trą
šų į “Tiesos” kolūkį, o iš ten į Va- 
rėną atvežė žolės miltų. Grįžo 
tik 6.10 v.v. Jį ir vėl nustebino 
gautas tik vieno rublio atlygini
mas. R. Rimeika sutinka, kad to
kie atlyginimai nėra normalūs. 
Šieną vairuotojui teko vežioti 
šeštadienį, kuris jam buvo ne
darbo diena. Kolchozo išminčiai 
betgi nutarė mokėti ne už darbo 
laiką, o už pervežtą šieną. Tos 
juokingos 37 kapeikos vairuoto
jui buvo sumokėtos už tonkilo- 
metrius. Šienas nedaug sveria, 
yra labai menkas krovinys dide
liam sunkvežimiui. Tonkilomet- 
rių metodu vienas rublis vairuo
tojui teko ir už trąšų nuvežimą 
kolchozon, parvežimą žolės mil
tų Varėnon. Kolchozai atsisako 
mokėti valandinį atlyginimą. 
Tonkilometriai yra labai nau
dingi kolhozams, bet nuostolingi 
Varėnos agrocheminiam susi
vienijimui, turinčiam 106.000 
rublių skolos, ir jame dirban
tiems vairuotojams. V. Kst.

Rugsėjo 3, 
Spalio 2, 
Gruodžio 26

Kviečiame 
teirautis 
smulkesnių 
informacijų

Toronto Lietuvių namų suruoštame Užgavėnių karnavale už gražiausią paviljoną ir aprangą premiją laimėjo LN 
moterų būrelis. Iš kairės I eilėje: B. Žiobienė, I. Žemaitienė, V. Grybienė, B. Romeikienė (stovi); II eilėje: L. Ma- 
čionienė, B. Abromaitienė, B. Norkienė, A. Jucienė (būrelio pirmininkė), J. Skrebutėnienė Nuotr. B. Tarvydo

Hamilton, Ontario
KLB HAMILTONO APYLINKĖS 

naujos valdybos rinkimai, kurie 
turėjo įvykti Vasario 16 minėji
mo dieną, t.y. vasario 9, neįvyko, 
nes rinkimų komisija nesurado 
pakankamai kandidatų. Dabar 
tuo reikalu apylinkės valdyba 
kovo 16 d. po Sumos Jaunimo cent
re kviečia apylinkės lietuvių su
sirinkimą.

“ARAS”, Toronto vyrų choras, 
su solistais V. Verikaičiu ir R. 
Strimaičiu balandžio 20 d. dai
nuos šalpos fondo rengiamame 
koncerte Westdale kolegijos au
ditorijoj 4 v.p.p. Tai galingo bei 
skambaus vyrų choro ir pasižymė
jusių solistų koncertas, kurio ne
turėtume praleisti.

“TALKOS” bankelio metinia
me susirinkime vietoj pasitrau
kusio A. Joniko į revizijos komi
siją išrinktas G. Melnykas, anks
čiau buvęs to bankelio tarnauto
jas, dabar — pensininkas.

DANUTĖ ŠOPYTĖ-AHSTON 
(Dundas, Cross St.) yra atidariu
si savo prekybą — “Seasons of Dun
das”, kurioje pardavinėja kosmeti
nius reikmenis ir madingą mote
rų aprangą. Čia taip pat klien
tėms padedama išrinkti indivi
dualias spalvas ir visokią profe
sinę aprangą.

TIKINČIOSIOS LIETUVOS DIE
NĄ ir šiemet ateitininkai pami
nėjo savo kovo 2 d. surengtu di
dingu religiniu koncertu. Koncer
to programą atliko sol. Anita Pa
kalniškytė, sol. Jonas Vaškevi
čius ir Toronto “Vblurrgė”, vad. 
muz. D. Viskontienės. Vargonais 
grojo muz. J. Govėdas. Religinius 
skaitymus atliko lituanistinių kur
sų moksleiviai — Stasiukas Bakšys 
ir Dana Grajauskaitė. Kun. J. Liau- 
ba tarė įžanginį žodį ir viską už
baigė Šv. Sakramento palaimini
mu. Tą sekmadienį ir AV švento
vėje ta intencija buvo atnašautos 
iškilmingos Mišios. K. M.

NORINTIEJI ŽAISTI RAKET- 
BOLĄ arba kėglius (bowling) Š. 
Amerikos lietuvių sporto žaidynė
se š. m. gegužės 2, 3, ir 4 d.d., pra
šomi kreiptis: į Antanę Kybartą 
tel. 523-0301 dėl raketbolo, į Rimą 
Sakalą tel. 561-6680 dėl kėgliavimo.

R.A.S.

St. Catharines, Ont.
GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS 

įvyks kovo 15—17 d.d. Kovo 15, šeš
tadienį, jos prasidės 5 v.p.p., kovo 
16, sekmadienį, 10 v.r., kovo 17, 
pirmadienį, 5 v.p.p. Rekolekcijas 
ves provinciolas kun. Placidas 
Barius, OFM. Visi šio krašto lietu
viai kviečiami dalyvauti.

JAU SEPTINTI METAI Anta 
nas Gverzdys gražiai tvarko mū
sų knygyną: iškabina knygų są
rašus, kad žmonės galėtų iš anks
to pasirinkti knygas, rūpinasi nau
jai išleistom knygom, punktualiai 
kas sekmadienį prieš pamaldas ir 
po pamaldų pakeičia knygas.

JUOZAS VYŠNIAUSKAS, kaip 
pensininkas, pradėjo lankyti pa
sirinktą kursą Brock universitete. 
Jis suėjo su keliais tolimų kraštų 
studentais, suinteresuotais moky
tis lietuvių kalbos ir aprūpina 
juos reikiamais vadovėliais. Kor.

Buffalo, N.Y.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS šventė buvo surengta vasa
rio 9 d. International Institute pa
talpose. Pagrindinis kalbėtojas 
prof. Robert Newman gražiai nu
švietė tremtinio dalią išeivijoje. 
Meninę programą atliko jaunoji 
karta: Valerijos Gamziukienės vai- 
kaičiai — Dovydas ir Remee. Kavu
tė ir p. Griškevičienės pyragai 
džiugino visus atsilankiusius, ku
rių buvo per 30. Aukų surinkta ne
toli $400. Jos renkamos ir toliau. 
Buffalo lietuvių klubas ir jo na
riai priklauso Lietuvių Bendruo
menei ir gyvuoja jau 35 metai. 
Narių skaičiui mažėjant, klubo 
veikla nesumažėjo. Klubui ener
gingai vadovauja Milda Norkūnai- 
tė-Newman. Daug labdarybės ir 
reprezentacijos darbų atlikta per 
eilę metų. Šį pavasarį klubas ruo
šiasi iškilmingai paminėti 35 me
tų sukaktį. E.G.S.

Sudbury, Ontario
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS atstatymo 68 metų sukakties 
minėjimas buvo surengtas vasario 
22 d. Nors lietuvių skaičius Sud- 
buryje yra žymiai sumažėjęs, bet 
minėjime dalyvavo 45 asmenys. 
LB apyl. pirm. J. Staškus trum
pu įžangos žodžiu pradėjo iškil
mę. Visiem dalyviam sugiedojus 
Tautos himną, pasigirdo tautinių 
plokštelių muzika. Pakviestas kal
bėti J. Kručas trumpame žodyje 
paminėjo mūsų tautos istorinius 
ir nepriklausomybės laikotarpio 
įvykius, jos atstatymą prieš 68 
m., praeities ir dabarties kovo
tojus bei jų aukas mūsų tėvynei 
Lietuvai ir barbariškus okupan
to kėslus mūsų tautai sunaikinti. 
Po vyrų choro “Aras” dainos iš 
plokštelės perskaityta “Vasario 
16-tąją minint okupuotoje Lietu
voje” iš pogrindžio laikraščio 
“Lietuvos ateitis”. Kanados him
nu baigta oficialioji dalis.

Skanią vakarienę paruošė vaka
ro šeimininkė Audra Albrechtie- 
nė, jai padėjo Onutė Poderienė, 
Nijolė Paulaitienė, Elena Švieži- 
kienė. Pyragus kepė ir aukojo — 
F. Deveikienė, N. Paulaitienė, E. 
Šviežikienė, M. Venskienė. Po 
vakarienės, grįžus į minėjimo sa
lę, vyko turtinga loterija. Laimi
kius aukojo: G. P. Petrėnai, J. Pet- 
rėnaitė, A. Braškys, L. V. Juškos, 
P. Liutkus, E. J. Staškai, S. A. Juo- 
zapavičiai, B. J. Stankai, D. M. Nie
kai, A. J. Kručai ir LB apyl. valdy
ba. Po to vyko pasilinksminimas, 
grojant plokštelių muzikai, kurią 
tvarkė J. Staštms, jn. Barą tvarkė 
V. Stepšys.

Visiems prisidėjusiems prie Va
sario 16 minėjimo apyl. valdyba 
taria lietuvišką ačiū.

SULAUKĖME NAUJOS GYVEN
TOJOS, kuri dalyvavo šiame mi
nėjime ir TF paaukojo $10. Tai 
Emilė Barisaitė iš Londono, Ont., 
dabar dirbanti Sudbury General 
ligoninėje kaip dietos specialis
tė. Sveikiname ir tikimės, kad įsi
jungs į vietos lietuvių veiklą.

J. Kručas

Calgary, Alberta
VASARIO 16 MINĖJIMAS. KL 

Bendruomenės Kalgario apyl. val
dyba surengė Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo 68 metų su
kakties minėjimą “Scandinavian 
Centre” salėje vasario 15 d. Pirm. 
A. Vyšniauskas pasveikino daly
vius. Trumpoje kalboje priminė 
nueitą lietuvių kelią į nepriklau

Investavimas Wasagos vasarvietėje
Vienas akeris pirmos rūšies žemės, prie gero susiekimo, pada
lintas į tris gero dydžio sklypus; vienas jų su restoranu, tinkamu 
naudojimui. Puikioje vietoje, naujai augančiame kurortiniame 
mieste, maždaug viena valanda kelio nuo Toronto, su puikia 
galimybe pradėti bet kokį verslą. Norint smulkesnių informacijų, 
skambinti Antanui Bliūdžiui tel. 531-1191, namų 337-2291

A. P. Gomes Real Estate & Insurance Ltd.
1567 Dundas St. W., Toronto, Ontario

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ UT I T V I V 
KREDITO KOOPERATYVAS 1 ALKA
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 544-7125

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

AKTYVAI PER 23 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
indėlius (P.C.A.)..............5% nekiln. turto pask................... 12%
santaupas........................71/?% asmenines paskolas 13iĄ%
kasdienines palūkanas Nemokamas pilnas
už santaupas........................7% čekių patarnavimas.
term, indėlius 1 m.............  10% Nemokama narių gyvybės
term, indėlius 3 m..........1drauda pagal santaupų
reg. pensijų fondo.............. 9% dydį iki $2.000.
90 dienų indėlius............. 9iĄ% Nemokama asmeninių
(minimum $5.000) paskolų drauda iki $25.000.
Reg. pensijų 1 m...............10%

somybę ir liūdnas pasekmes jos 
netekus.

Albertos parlamento atstovas 
Bud Zip sveikino vietos lietuvius 
už visuomeninę veiklą ir įteikė 
pirmininkui provincijos herbą, 
bei vaizdų knygą. Kanados par
lamento atstovas Alex Kindy at
siuntė raštu sveikinimą, kurį per
skaitė K. Dubauskas.

Šeštadieninės mokyklos moki
niai, vadovaujant p. Šlekienei, 
parodė ką yra apie Lietuvą išmo
kę mokykloje. D. Dubauskas gita
ra paskambino savo kūrybos. Lo
teriją pravedė vicepirm. R. Kuz
mickas. Tautos fondui aukas rinko 
įgaliotinis Pr. Gluoksnys. Minė
jime buvo pranešta, kad visiems 
žinomas ilgametis lietuvių kape
lionas kun. St. Kulbis mirė ir pa
laidotas Čikagoje. Po programos 
buvo vakaro šeimininkių paruoš
ta vakarienė, o po to šokiai. A.

Ottawa, Ontario
PRIEŠVELYKINĖS PAMALDOS 

ir susikaupimas sostinės ir apy
linkės lietuviams bus kovo 23, sek
madienį, 1.15 v.p.p., įprastoje 
šventovėje. Išpažinčių bus klau
soma pusvalandį prieš Mišias. 
Pamaldas laikys kun. Pr. Gaida iš 
Toronto-Mississaugos. Vietos lie
tuvių kapelionas kun. dr. V. Ski- 
landžiūnas tą savaitgalį vadovaus 
rekolekcijom Montrealyje, Šv. Ka
zimiero šventovėje. Kor.

NETEKUS BRANGAUS kunigo 
a.a. S. Kulbio, SJ, Otavos lietuviai 
aukas skyrė Kanados lietuvių fon
dui; $25 — R. Kličius; $20 — A. 
Paškevičius, G. Procuta; $10 — kun. 
dr. V. Skilandžiūnas, B. Čeponkus; 
$5 — K. Gudžiūnas, J. Morkūnas, 
dr. M. Ramūnienė. Dėkojame auko
jusiems. KLF

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

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

JA Valstybės
Ohio lietuvių gydytojų draugi

ja šiemet mini savo veiklos tris
dešimtmetį. Prieš 30 metų ji 
įsteigė kultūrinę metinę pre
miją, kuri skiriama kultūrinėje 
bei visuomeninėje veikloje pasi
žymėjusiems asmenims arba at
skiriems jų vienetams. Ta $1.000 
premija šiemet bus paskirta ir 
įteikta jau 30-tą kartą. Draugi
ja yra pirmoji lietuvių gydytojų 
organizacija Amerikoje, įstei
gusi tokią premiją.

JAV LB krašto valdyba ir PLB 
valdyba patvirtino susitarimą, 
kuriuo abi institucijos įsipa
reigoja bendradarbiaudamos rū
pintis Ilinojaus universitete 
veikiančia lituanistikos kated
ra. PLB įsteigto fondo direkto- 
riatą nuo š. m. gegužės 1 d. su
darys septyni atstovai, kurių 
tris paskirs PLB valdyba, tris — 
JAV LB krašto valdyba, vieną — 
Kanados LB krašto valdyba. Su
sitarimas bus persvarstytas ir 
papildytas baigiantis dabarti
nės PLB valdybos kadencijai.

Jaunimo centro moterų klubas 
Čikagoje savo veiklos penkerių 
metų sukaktį paminėjo specia
lia vakariene JC kavinėje. Bend
romis jėgomis ten buvo paruoš
tas vaišių stalas. Vakaronės da
lyvius pasveikino pirm. S. Endri- 
jonienė, apibūdindama kūrimo
si problemas ir atliktus darbus. 
Klubo steigėja Irena Kriauče- 
liūniėnė rodė ir aiškino įdo
mias skaidres iš kelionės Singa
pūre, Indonezijos salyne, Fili
pinuose ir jų sostinėje Manilo
je, Hong Konge, kurį Britanija 
yra įsipareigojusi atiduoti ko- 
munstinei Kinijai.

Paulių Jurkų, rašytoją ir “Dar
bininko” redaktorių, grįžusį iš 
sukaktuvinio literatūros vaka
ro saulėtoje Kalifornijoje, Los 
Angeles mieste, vasario 8 d. iš
tiko skaudi nelaimė: paslydęs 
ant suledijusio sniego, jis nu
silaužė dešinę koją. Jam padary
ta operacija vasario 10 d. Šv. 
Juozapo ligoninėje Flushinge, 
N. Y.

Australija
“Tėviškės aidų” savaitraštis, 

leidžiamas Australijos lietuvių 
katalikų federacijos, specialiu 
vedamuoju vasario 6 d. laidoje 
primena savo trisdešimtmetį. 
Pirmaš šio laikraščio numeris 
buvo išleistas 1956 m. vasario 
11 d. Trisdešimties metų laiko
tarpyje skaitytojus pasiekė 1500 
numerių. Sukakties proga pir
mas puslapis papuoštas pirmo 
numerio nuotrauka. Nuolatinis 
“Tėviškės aidų” bendradarbis 
yra čikagietis Bronius Kviklys, 
rašantis Lietuvai skirtas kny
gas. Savaitraštį redagavo kun. 
dr. P. Bačinskas, B. Zumeris, 
kun. P. Vaseris, o nuo 1973 m. 
redaguoja kun. dr. P. Dauknys, 
administruoja J. Seliokas. Laik
raštis turi savo spaustuvę, vei
kiančią Melburno lietuvių para
pijos namuose, kurioje atspaus
dinta ir kitų leidinių.

Australijos lietuvių katalikų 
federacijos valdyba savo naujau
sias problemas aptarė vasario 
3 d. posėdyje, sušauktame lie
tuvių parapijos namuose Ken- 
singtone, Melburno priemies
tyje. Pagrindinis dėmesys teko 
“Tėviškės aidų” leidybai, ku
rios išlaidos yra gerokai paki
lusios. Joms dabar per metus 
reikia $50.000. Prieš 14 metų 
vieno numerio pasiuntimas vi
siems skaitytojams kainuodavo 
$9-10, o dabar jau kainuoja net 
$220. Lėšoms telkti organizuo
jama loterija, kurios laimikiai 
bus paskirstyti Melburne birže
lio 15 d., minint sibirinių trė
mimų metines. Aptartas ir po
piežiaus Jono-Pauliaus II apsi
lankymas Australijoje. Jis at
skris Kanberon š. m. lapkričio 
24 d., Brisbanėje lankysis lap
kričio 25 d., Sydnėjuje — lapkri
čio 26 d., Hobarte — lapkričio 27 
d., Melburne — lapkričio 28 d., 
Darvine — lapkričio 29 d., Ade
laidėje — lapkričio 30 d., Perthe 
— gruodžio 1 d. Dėl lietuvių su
sitikimo su Jonu-Paulium II su
tiktuvių komiteto įstaigoje lan
kėsi “TA” red. kun. dr. P. Dauk
nys. Lietuviams būtų geriausia 
pasinaudoti Australijos valsti
jų sostinėse laikomomis Mišio- 
mis. Tada į aukų atnešimo pro
cesiją galima būtų įjungti lie
tuvių jaunimo atstovus. Mons. 
Pr. Vaserio susitikimui su vi
suomene numatytos Mišios gegu
žės 25 d. Šv. Jono šventovėje, 
dalyvaujant Melburno arkivys
kupui F. Little. Iškilmingi pie
tūs bus surengti Lietuvių na
muose.

Britanija
Metinis Mančesterio skyriaus 

ramovėnų susirinkimas įvyko 
sausio 25 d. Mančesterio lietu
vių klube. Skyriaus pirm. K. Mu

rauskas, pasveikinęs visus da
lyvius, paprašė tylos minute pa. 
gerbti metų laikotarpyje mirų- 
sius ramovėnus. Iš pranešimų 
paaiškėjo, kad romovėnų sky. 
rius surengė visus įprastinius 
minėjimus, gražiai bendradar
biavo su kitomis lietuvių orga
nizacijomis. Visiems pageidau
jant, 1986 metams palikta ta pa
ti skyriaus valdyba ir revizijos 
komisija. Pirmininku vėl patvir
tintas jau 28-ri metai šias pa
reigas einantis K. Murauskas, vi- I 
cepirmininku — H. Silius, sekre
toriumi — J. Verbickas, iždinin
ku — A. Jakimavičius.

Karnavalinius šokius vasario 
1 d. surengė Boltono baltiečių 
komitetas. Šiais metais dalyvių 
skaičiumi ir estus, ir lietuvius 
pralenkė latviai. Nors oras pasi
taikė blogas, salė buvo pilna da
lyvių. Negausūs Boltono lietu
viai susilaukė svečių ir iš kitų 
vietovių. Iš Presto buvo atvykęs 
boltoniškių bičiulis Stasys Mo- 
cūra su žmona. Baltiečių rengi
nyje lietuviams atstovavo Stasė 
Keturakienė, mišrių šeimų at
stovės — Francis Silius, Flo
rence Silius, Eileen Stanionis, 
vaišinusios svečius.

Prancūzija
Apie Lietuvos ir kitų Baltijos 

valstybių auksą Prancūzijos 
banke laikraštis “La vie francai- 
se” 1985 m. spalio 14-20 d.d. lai
doje rašo: “Baltijos valstybės, 
Stalino okupuotos ir paskui 
aneksuotos 1939-40 m., Prancū
zijoje laikė aukso indėlį. Prie
šingai sensacinėm žiniom, pa- 
skelbtom M. Gorbačiovo lanky
mosi proga Paryžiuje, to indė
lio paskirtis nebuvo sutarta 
tarp Prancūzijos ir Sovietų Są
jungos. Neoficialiomis žinio
mis, derybos nepavyko”. 

i 

Lietuvių tautinių šokių grupę 
Paryžiuje atgaivino iš Vene- 
zuelos atvykęs Jonas Rosales,; 
studijuojantis kinematografiją. ■

Vokietija
Vasario 16 gimnazijoje lietu

vių kalba dėstoma kaip pirmoji 
svetima kalba. Antroji svetima 
kalba yra anglų, trečioji — loty
nų. Jeigu mokinys yra atvykęs iš 
sovietų okupuotos Lietuvos, vie
toj lotynų kalbos jis gali pasi
rinkti rusų kalbą. Atvykusiems 
iš prancūziškai kalbančių kraš
tų galima pasirinkti prancūzų 
kalbą vietoj lotynų kalbos. Pa
skutinėse dviejose klasėse ten
ka pradėti aštuonis abitūros 
kursus. Šeši yra privalomi, nu
statyti švietimo ministerijos: 1. 
vokiečių kalba, 2. lietuvių kalba, 
3. dar viena kalba (anglų, lotynų, 
rusų), 4. matematika, 5. vienas 
iš šių kursų — biologija, chemi
ja, fizika, 6. visuomenės moks
las. Septintą ir aštuntą kursą 
leidžiama pasirinkti patiems 
mokiniams iš sąrašo, kuriame 
yra dar viena kalba, gamtos 
mokslas, tikyba, Vokietijos bei 
Lietuvos istorija arba geografi
ja. Abitūros egzaminai laikomi 
vokiečių valdžios komisijos prie
žiūroje. Išlaikiusieji gali stoti 
į bet kurį universitetą lygiomis 
teisėmis su vokiečių gimnazijų 
abiturientais. Žemesnėse kla
sėse dėstoma vokiečių kalba, 
vidurinėse klasėse — viskas lie
tuviškai, abitūros kursai XII ir 
XIII klasėse — vokiškai.

Lenkija
LVKD centro valdybos posėdis 

įvyko Seinuose 1985 m. rugpjū
čio 25 d. Jame dalyvavo ir trys 
valdžios atstovai. Jie įteikė si
dabrinį nuopelnų kryžių Algir
dui Nevuliui, garbės raštus — 
Algiui Uzdilai ir Kostui Sida- 
riui. Ankstesniame LVKD CV 
prezidiumo posėdyje valstybi
nių žymeniu susilaukė: Kostas 
Sidaris — Lenkijos atgimimo 
ordino kavalieriaus kryžiaus, 
Algis Uzdila — auksinio nuopel
nų kryžiaus, Viktoras Muraus
kas ir Romas Vitkauskas — bron
zinių nuopelnų kryžių. Kostas 
Sidaris susirinkime padarė pra
nešimą apie planuojamą kultū
ros namų statybą. Tas pastatas 
oficialiai vadinsis Lietuvių vi
suomeninės kultūros draugijos 
kultūros namais. Atrodo, pava
dinime reikėtų vengti “kultū
ros” pasikartojimo. Antrasis 
“kultūros” įjungimas nereika
lingas. “Aušros” red. V. Mali
nauskaitė pranešė, kad į prašy
mą “Aušrą” padaryti mėnesiniu 
leidiniu gautas teigiamas vai
vadijos įstaigų atsakymas. Su
sirinkime pertvarkytas LVKD 
centro valdybos prezidiumas. 
Pirm. Romui Vitkauskui pasi
traukus, šias pareigas perėmė 
Juozas Bliūdžius. Pavaduotoju 
išrinktas J. S. Paransevičius, 
nariais — Romas Vitkauskas, 
Kostas Sidaris, Aldona Aleksai- 
tė-Vaicekauskienė ir Bronius 
Makauskas. Sekretoriumi liko 
Algirdas Nevulis.



Mielam broliui
AfA 

ANTANUI DAČKUI
Lietuvoje mirus, 

brolį STASį su žmona ir kitus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame liūdesio valandoje -

Marcinkevičių šeima

AfA 
STASIUI BARANČIUKUI

staiga mirus,

jo žmoną mūsų choro narę ZUZANĄ nuoširdžiai 
užjaučiame -

Toronto Prisikėlimo parapijos choras

AfA 
VLADUI SKVERECKUI 

iškeliavus amžinybėn,
jo žmoną BRONĘ, dukras — EMILIJĄ, RITĄ, DALIĄ, 
VANDĄ, DAINĄ, ALDONĄ, žentus ir vaikaičius nuo
širdžiai užjaučiame bei kartu liūdime -

Sudbury, Ont. Onutė ir Vacys Stepšiai

jo žmoną ELEONORĄ ir visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame -

AfA 
SIMUI BALTRUŠAIČIUI

mirus,

J. P. Gurkliai
M. Neverauskienė
G. Masiulionienė
M. I. Bartkai
J. 1. Žiurinskai

P. J. Ivanauskai
O. S. Kiršinai
O. J. Dirmantai
O. P. Derliūnai
V. L. Baldišiai

Aukojo "Tėviškės 
žiburiams"

$75: Kun. P. Rosettis; $50: Sta
sio Butkaus šaulių kuopa Detroi
te, DLK Algirdo šaulių kuopa Ha
miltone; $40: J. Bakis; $30: K. Ga- 
putis, A. Vaičiūnienė; $25: Pr. Bud- 
vidis, VI. Bakūnas, B. E. Liškaus- 
kai; $22: S. Kneitas; $20: A. Dva- 
rionas-Miklovaitis, Z. Girdauskas, 
P. Žaliauskas; $17: P. M. Krilavi- 
čius; $15: J. Pargauskas, P. Dovi- 
daitis; $12: Mrs. G. Stone, Z. Čeč- 
kauskas; $7: L. Merkelis, J. R. Mi
kaila, O. Liutkevičienė, L. Garba- 
čauskas, J. Bukšaitis; $6: M. Putri
mas; $5: M. Švilpienė, A. Kamins
kas, P. Bielinis, L. Baumgard, Ig. 
Serapinas; $3: VI. Juodis; $2: Br. 
Dicevičienė, P. Abromaitis, S. Bi- 
levičienė, A. Laukaitis, A. Beres
nevičius, A. Braškys, A. Navickas, 
F. Mockus, R. Underys, St. Vašto- 
kas, M. Kizis, J. Kriščiūnas, A. Go
delis, J. Giedriūnas, A. Budinin- 
kas, L. Baltušis, A. Arlauskas.

Rėmėjo prenumeratų atsiuntė:
$100: S. Rakštienė; $45: P. Bilda; 

$40: B. McKenny, L. Šeškus, dr. J. 
Zaranka; $37: K. Čerškus, M. And
riuškevičius; $35: dr. A. D. Dick
son; $32: Pr. Šukevičius, J. Čer- 
vinskas, V. I. Biskys; $30: Juozas 
Žilys, A. Čeputis, kun. L. Musteikis, 
J. Žilionis, V. Urbonas, S. Vaitkus, 
V. Laurinaitis, A. Dvarionas-Mik- 
lovaitis; $27: A. Rūkas, St. Janu- 
šas, Vyt. Birštonas, Vyt. Turūta, 
T. Tarvydas, Br. Jakutis, J. Matijo- 
šaitis; $26: St. Žvirblys.

$25: Kun. B. Jurkšas, J. Karo
sas, Pr. Budvidis, VI. Bakūnas, 
J. P. Baltuoniai, J. Sodaitis, J. Ne- 
šukaitis, J. Vizgirda, V. Rociūnas, 
Pr. Ališauskas, J. Bakis, J. Ado
maitis, J. Paukštys, A. Kairys, P. 
Dovidaitis, P. Judzentis, H. Radė- 
nas, Kl. Dalinda, E. Šileikis, E. 
Zakarževskienė, A. Empakeris, 
dr. A. Matukas, L. Baumgard, K. 
Lembertas, dr. S. Čepas, kun. P. 
Rosettis, J. Poška, St. Rukša, P. 
Jucevičius, St. Garliauskas, V. K. 
Dailydė, Pr. Serapinas, A. S. Šer- 
galis, St. Aleksa, K. Artičkonis, 
V. Makuza, St. Latviūnas, S. Ma
žeika, V. Naras, J. Marčiukaitie- 
nė, J. I. Naras, A. Vizgirda, P. Ža
liauskas, B. Znotinienė, B. Rupei
kas, S. Kneitas, dr. Č. Kuras, St. 
Kačinskas, P. Murauskas, B. Lau
čys, V. Normantas, K. Linkus, V. 
Nakrošius, V. D. Norvilas, J. Dran- 
sutavičius, B. Uždravis, L. Kle
vas, kun. R. K. Balčys, Iz. Anta
naitis, M. B. Bagdonas, G. Bunti- 
nas, prel. J. Bertašius.

Už dvejus metus po $25 rėmėjo 
prenumeratą atsiuntė: A. Kamins
kas, Mrs. R. Hoover.

Nuoširdus ačiū už paramą lietu
viškai spaudai. Dėkojame visiems, 
kurie, siųsdami reguliarią prenu
meratą, prideda ir auką. Taip pat 
dėkojame atsiunčiantiems už lote
rijos bilietėlius didesnes sumas.

Kinijos misijonierius ir lietuvių kapelionas
Kun. Antanas Perkumas palaidotas Venezueloje

VINCAS BARONAS

1986 m. sausio 31 d. Vene- 
zuelos lietuviai neteko savo 
dvasios vado a.a. kunigo Anta
no Perkumo. Jis buvo salezie
tis ir misijonierius. Gimė 1909 
m. Lietuvoje, Žemaitijoje, prie 
Darbėnų miestelio. Progimna
ziją baigė Palangoje, gimnazi
ją — Italijoje, Lietuvių sale
ziečių centre. 1932 m., vos bai
gęs gimnaziją, gavo kvietimą 
iš klieriko Petro Urbaičio va
žiuoti į Kiniją. Saleziečių va
dovybei sutinkant, atsirado 
Hong Kongo mieste. Ten ir Šan
chajuje baigė kunigų seminari
ją. 1941 m. įšventintas kunigu. 
Jo mėgstamiausias darbas bu
vo su neturtingais našlaičiais 
vaikais. Per karą su Japonija, 
gelbėdamas našlaičius vaikus 
nuo karo veiksmų, pats buvo 
sunkiai sužeistas. Anglų val
džia paskyrė jam garbės žyme
nį už drąsą ir už šimto našlai
čių išgelbėjimą.

Taip praėjo 20 metų, beauk- 
lėjant Kinijos vaikus. 1952 m., 
pavargęs ir su skaudančia ko
ja, nutarė siekti kitų darbo ho
rizontų.

Grįžęs į Italiją, kiek pailsė
jęs ir apgydęs savo koją, vėl 
sukrovė lagaminą ir atvyko į 
Venezuelą. Atsiradęs Karako 
mieste, užėmė kun. Antano Sa
baliausko vietą lietuvių kata
likų misijos sielovadoje. Čia 
lietuvių kolonijos yra labai 
išsimėčiusios. Dėl to kun. Per
kumas turi daug keliauti. Yra 
penkios didesnės kolonijos, į 
kurias važiuodavo kartą į mė
nesį. Taigi kiekvieną savaitę 
turėjo keliauti. Be to, neva
žiuodavo tuščiai: kiekvieną 
kartą veždavosi pilną krepšį 
knygų ir laikraščių, kuriuos 
dažniausiai išdalindavo, kad 
tik lietuviai skaitytų lietuviš
kai. Jis niekad nepavargdavo 
nei nesiskųsdavo. Visur eida
vo, kur tik jį kviesdavo. Ne
buvo nei krikštynų, nei vestu
vių, nei laidotuvių, nuo kurių 

Biudžeto informacija 
1 -800-267-0478 
nemokamai nuo 8 v. r. iki 8 v. v.
šiokiadieniais dienos šviesos taupymo laiku — EDT. 
5 kišeninio dydžio knygelės vietinėse įstaigose 
“Supermarket” informacijos centre arba “Info Place” 
Didžiosiose prekyvietėse (Mall Distribution Centre)

Department of Finance Ministėre des Finances
V>clIlclC lcl H Canada Canada

būtų atsisakęs be rimtos prie
žasties.

Kun. A. Perkumas, matyda
mas, kad lietuviai neturi savų 
patalpų, ėmėsi iniciatyvos ir 
Karakas priemiestyje pastatė 
namą, kurį pavadino “Lietu
vių centru” ir pakvietė lietu
vius juo naudotis. Po kiek lai
ko, lietuviams nustojus ten 
lankytis dėl vietos nepatogu
mo, jis tą namą pardavė, o gau
tus pinigus persiuntė į Bruk- 
lyne (JAV) esantį Lietuvių ka
talikų religinės šalpos fondą. 
Pagal susitarimą su kun. K. Pu- 
gevičium, šis pagrindinis kapi
talas lieka nejudinamas, o pa
lūkanos skiriamos kunigo išlai
doms, saleziečiams ir lietuvių 
religinei-tautinei veiklai Ve
nezueloje.

Lietuvių bendruomenei Ka
rako mieste kun. A. Perkumas 
gavo leidimą naudotis gražia 
koplyčia pas seseles salezie
tes, kur kiekvieno mėnesio 
pirmą sekmadienį lietuviai 
turi savo lietuviškas pamal
das.

Taip pat kun. A. Perkumas 
savo įstaigoje saleziečių cent
re Altamiroje leido VLB da
ryti savo susirinkimus. Ten 
pat vyksta choro repeticijos.

Kun. Perkumas rūpinosi ne 
tik sielovada, bet ir organi
zavo vaikų bei jaunimo stovyk
las prie jūros. Pirmaisiais 
metais buvo skautų organizaci
jos dvasios vadu, įsteigė atei
tininkus, organizavo religi
nes ir tautines šventes bei 
minėjimus, vedė radijo valan
dėlę, buvo veiklos žmogus. 
Tačiau 1984 m. dėl silpnėjan
čios sveikatos pradėjo mažin
ti savo keliones ir veiklą. 
1985 m. ėmė rimtai šlubuoti 
jo sveikata. Nuo liepos mėn. 
liga jį paguldė į lovą, iš ku
rios nebeatsikėlė.

Sužinojęs apie vysk. Pau
liaus Baltakio atvykimą Ve- 
nezuelon, ligonis rūpinosi tik 
tuo. Klausdavo kiekvieną kaip 
vyksta pasiruošimo darbai. 

Nors buvo labai silpnas, ta
čiau sulaukė vyskupo. Vysk. 
P. Baltakis atskrido sausio 
30 d. o sausio 31 d., lydimas 
kelių tautiečių, aplankė ligo
nį. Kun. A. Perkumas, pajutęs, 
kad jau ateina vyskupas, nu
švito, pradėjo šypsotis. Vys
kupui dar arčiau priėjus, li
gonis stengėsi kažką sakyti, 
tačiau balso jau buvo netekęs 
prieš kelias dienas. Vyskupas 
jį palaimino. Visų nustebimui 
ligonis pakėlė savo sulysusią 
ranką ir persižegnojo. Po pen
kiolikos minučių jis paliko 
šią ašarų pakalnę.

Laidotuvės įvyko šeštadie
nį po pietų, po gedulingų Mi
šių, kurias koncelebravo 36 
kunigai, dalyvaujant salezie
čių provinciolui. Savaime su
prantama, gedulingose pamal
dose dalyvavo ir Venezuelos 
lietuvių svečias vysk. P. Bal
takis.

A. a. kun. A. Perkumo kars
tas buvo apkrautas gėlėmis ir 
vainikais. Lietuvių jaunimo 
atstovai, pasipuošę tautiniais 
drabužiais, stovėjo garbės 
sargyboje šalia karsto. Didžiu
lė saleziečių šventovė buvo 
pilna žmonių, tarp jų daug lie
tuvių. Visi skendo maldoje už 
mūsų 33 metus buvusį kapelio
ną.

Po pamaldų visi dalyviai pa
lydėjo velionį į miesto kapi
nes. Jį palaidojo saleziečių 
mauzoliejuje. Po atsisveiki
nimo žodžių lietuviai sugiedo
jo “Marija, Marija” ir visi iš
siskirstė su liūdesiu širdyse.

Esame nepaprastai dėkingi 
saleziečių vienuolijai Vene
zueloje už nuoširdų ir tėviš
ką mūsų a.a. kun. Perkumo 
slaugymą ir tokias gražias lai
dotuves. Taip pat dėkojame 
kun. Petrui Urbaičiui už atva
žiavimą iš Brazilijos pas sa
vo ilgų metų draugą, su juo 
praleisti paskutinių gyveni
mo momentų.
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Dalis Toronto Maironio mokyklos choro, kuris dainavo Vasario 16 iškilmė
je Anapilio salėje. Choro vadovė - muz. D. VISKOTIENĖ Ntr. St. Dabkaus

Amerikos ambasadorius pas baltiečius
Į 1986 m. kovo 22 d. įvyksian

čią V Žmogaus teisių konferen
ciją Los Angeles mieste, spe
cialiai atvyksta JAV ambasa
dorius Jungtinėse Tautose 
Vernon A. Walters, kuris pa
sakys pagrindinę kalbą ir tu
rės pasitarimus su baltiečių 
veikėjais.

Žmogaus teisių konferenci
jose, kurias kasmet organizuo
ja Baltiečių laisvės lyga, iki 
šiol yra dalyvavę daug žymių 
JAV valdžios pareigūnų: am
basadorius John D. Scanlan, 
Carl Gershman — JAV delega
cijos JT narys žmogaus teisių 
reikalams, Elliott Abrams — 
valstybės sekretoriaus asis
tentas, Thomas Bradley — Los 
Angeles burmistras, Eugene 
Pell — “Amerikos balso” direk
torius ir kiti. Tokio poaukš- 
čio pareigūnas, kaip Amerikos 
ambasadorius JT, iki šiol jo
kioje baltiečių konferencijo
je nėra dalyvavęs.

Ar jau atidavei savo auką 
Lituanistikos katedrai 
Ilinojaus universitete paremti?
Jeigu dar neatidavei, tai prašome Jūsų 
aukos. Čekius rašyti ir juos siųsti sekančiu 
adresu:

Lituanistikos katedros fondas, 
1011 College Street, 
Toronto, Ontario M6H 1A8.

Už aukas, nemažesnes kaip $25.00, bus išduodami 
kvitai atleidimui nuo pajamų mokesčių.

Lėšoms telkti komitetas Kanadoje

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 
ir220 voltų prietaisų. Mes taip pat pakeičiame prie
taisus iš 220 voltų i 110 voltų ir atvirkščiai.

Priimame pasiteiravimus ir dėl pardavimo

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

Amerikos ambasada Jungti
nėse Tautose, priimdama gen. 
Vernon A. Walters kvietimą, 
pareiškė, kad Baltieji rūmai 
ir Valstybės departamentas 
apie Baltiečių laisvės lygą 
yra geros nuomonės ir vertina 
ją kaip veiksmingą organizaci
ją

Iš Amerikos lietuvių V Žmo
gaus teisių konferencijos 
programoje dalyvauti buvo 
kviesti Linas Kojelis iš Bal
tųjų rūmų, Vytautas Kamantas 
— PLB valdybos pirmininkas, 
dr. Kazys Bobelis — VLIKo 
pirmininkas. Linas Kojelis 
ir Vytautas Kamantas kvieti
mą priėmė, dr. Kazys Bobelis 
į kvietimą iki šiol neatsakė.

Inf.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte

Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. P. 
Lubys. Tel. 498-5823 arba 755-3174.
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Klivlando skautai — ŽIEDONIS ir BUTKUS prie pjaustymo mašinos: ga
mina Kaziuko mugei rankdarbius Nuotr. V. Bacevičiaus

Lietuvos laisvinime butini.

Du rašytojai - dvi pažiūros
Sluckio ir čekų Havelo pareiškimai apie taiką

(Atkelta iš 3-čio psl.) 
leases). VLIKas ta linkme ir 
turėtŲ pasukti.

Buvo pasisakyta dar šiais 
klausimais: lituanistinės ka
tedros reikalu, Vasario 16- 
sios minėjimų klausimu ir li
teratūros svetimiesiems apie 
Lietuvę reikalu.

Puikių ir daug lituanistų, 
pasak dr. K. Ambrozaičio, pa
ruošia pavergtos Lietuvos uni
versitetai. Lituanistinė kated
ra turėtų pilnai išryškinti sa
vo tikslus. Mokslinė katedros 
kryptis turėtų orientuotis į 
Lietuvos istorijos nagrinėji
mus su pagrindiniais akcen
tais laikotarpiui nuo Lietu
vos nepriklausomybės prara
dimo.

“Su Vasario 16-sios minėji
mais yra netvarka”, kalbėjo dr. 
K. Ambrozaitis. Tie minėjimai 
mums patiems esą nereikalin
gi. Tuos minėjimus turime 
ruošti ne sau, bet kitatau
čiams. Minėjimuose ir kita
taučių spaudoje pabrėžtina 
sena Lietuvos valstybės pra
džia (1251 metai!) ir didinga 
praeitis.

Universitetų ir viešosios 
bibliotekos yra užverstos so
vietų išleidžiamomis anglų 
kalba knygomis apie Lietuvą. 
Iš sovietų negalime tikėtis 
objektyvios informacijos. JAV 
Lietuvių fondas ir Kanados 
lietuvių fondas turėtų kasmet 
finansuoti bent vienos knygos 
išleidimą kitataučiams. Galė
tų tai padaryti ir VLIKas ir 
ALTa, ir LB (JAV ir Kanadoje). 
Tos knygos turėtų būti išlei
džiamos amerikiečių, kanadie
čių leidyklų ar universitetų.

Jaunimo pasisakymai
Los Angeles ir apylinkės 

jaunimo darbuotojai pasisakė 
apie veiksnius, apsprendusius 
jų lietuviškumą. Ta tema kal
bėjo: D. Gudauskaitė, D. Ma
žeikienė, D. Trotmanaitė, T. 
G. Dabšys, G. Grušas ir R. Žir
gulis. Tam pašnekesiui pirmi
ninkavo M. Lenkauskienė. Sim- 
poziumo^tema nebuvo aktuali. 
Jaunieji galėjo pasisakyti 
apie savo planus ir atliekamus 
darbus Lietuvos laisvės žygyje. 
Visi jie kalbėjo puikiai, vie
nas jų — net angliškai. Beveik 
visi pabrėžė, kad jų lietuviš
kumą pagrindinai lėmusi šei
ma (tėvai), kuri juos lietuviš

didžiausias lietuvių restoranas Čikagoje.
Tradiciniai lietuviški valgiai. Aplankykite!

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

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

J&L SULIMIERSKI.nd assoc.

INČOMĖ■BKk —
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

Minister of State 
Multiculturalism 
Hon. Otto Jelinek

kumo ne tik mokė, bet ir pačiu 
gyvenimu prasmingą lietuviš
kumą liudijo. Jaunimo žodžiai 
klausimų iš klausytojų neiš
šaukė. Jaunimo mintys buvo 
dalyvių maloniai priimtos.

Dr. V. Dambravos paskaita
Dr. V. Dambravos paskaitos 

tema buvo: “Tikroji nepriklau
somybės minėjimų prasmė”. 
Paskaita buvo ilgoka ir gerai 
paruošta. Dalyviai kantriai 
tos paskaitos išklausė ir sve
čią iš Venezuelos pagerbė atsi
stojimu ir ilgoku rankų ploji
mu.

“Turime aukotis, dirbti ir 
kovoti”, — kalbėjo paskaiti
ninkas. Jis ragino kiekvieną 
lietuvį paremti Lietuvos lais
vinimo žygį bent 5% savo uždar
bio. Pasak jo, kiekvienas lie
tuvis turįs klausti save: “Ką 
aš galiu padaryti Lietuvos lais
vinimo darbe?” Ragino lietu
vius minėjimuose pabrėžti se
ną Lietuvos valstybės pradžią 
(1251 metus!) ir jos didingą 
praeitį, ragino visus lietuvius 
išnešti Lietuvos bylos reikalą 
kaip galima plačiau ir pilniau 
į kitataučių tarpą, siekiant 
juos per jų spaudą, radiją ir 
televiziją. Jis savo paskai
toje pasigėrėjo Baltiečių 
laisvės lygos planais ir dar
bais. Prisiminė a.a. vysk. P. 
Brazio žodžius: “Visi turime 
melstis už Lietuvos laisvės 
atgavimą”.

Los Angeles ir apylinkės 
lietuviai skyrė daug dėmesio 
politinių studijų savaitgaliui. 
Vasario 1 (šeštadienį) dalyvių 
buvo apie 200, vasario 2 (sek
madienį) — apie 300.

Paminėtini asmenys, kurie 
suorganizavo tą politinių stu
dijų savaitgalį: J. Kojelis, A. 
P. Raulinaitis, E. Arbas, dr. 
Z. Brinkis, A. Nelsienė, A. Dab
šys, G. Grušas, T. Mažeika ir 
eilė kitų. e.a.

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).

1985 m. spalio mėnesį Le
ningrade įvykusioje sąjungi
nėje sovietinių rašytojų kon
ferencijoje pagrindinė tema 
buvo “taika” (“Literatūra ir 
menas”, 1985. X. 26). Nesupras- 
kime šio žodžio klaidingai. 
Pirmąjį pasaulinį karą entu
ziastingai sveikinusio ir vi
siems su juo nesutinkantiems 
žūtbūtinį karą skelbusio Le
nino mieste susirinkę rašyto
jai, įskaitant ir Lietuvos 
kompartijai atstovavusius — 
Avyžių, Laurinčiuką, Sluckį, 
negalvojo ir nekalbėjo apie 
taiką sąžinės kaliniams konc- 
lageriuose, taiką Afganista
nui, taiką okupuotoms šalims
— Lietuvai, Latvijai, Estijai 
ir kitoms. Ten kalbėjo apie 
taiką kaip parankų imperialis
tinės politikos įrankį. Ten 
pasakytoje kalboje Sluckis 
kvietė “viską mobilizuoti tai
kos idėjai” ir klausė: “Argi 
galima sutikti... su sąmonės 
militarizavimu ir bukinimu?” 
Tai žodžiai, su kuriais sunku 
nesutikti. Žodžiai, kuriuose 
dar virpa tikras jausmas, 1941 
metų birželio mėnesį subom
barduotos vaikų vasaros sto
vyklos prisiminimai. Žodžiai, 
kurių, deja, būtų lengviau 
klausytis ir kuriuos būtų ga
lima rimčiau svarstyti, jei jų 
autorius nuo 1941-ųjų metų 
bent sykį, bent kukliu žode
liu būtų pakritikavęs karinę 
Maskvos agresiją, militariz- 
mą ar į Europos, Azijos ir Ame
rikos vaikus nukreiptas sovie
tines raketas.

Sluckiui Leningrade kalbant 
apie maskvinę taiką, V. Euro
poje buvo išspausdintas žy
maus čekų dramaturgo Vada
vo Havelo pareiškimas apie 
taiką, kaip ją supranta nepri
klausomi Vidurio-Rytų Euro
pos rašytojai ir pilietiniai 
sambūriai (“N. Y. Review of 
Books”, 1985. XI. 21). Taip 
Sluckio ir Havelo žodžiai su
sikryžiuoja Europos erdvėje.

“Vienintelis prasmingas ke
lias į taiką, — tvirtina Ha
velas, — yra iš pagrindų per
tvarkyti politines realijas
— prieiti prie pačių dabarti
nės krizės šaknų... Taiką 
Europoje į pavojų stato ne pa
sikeitimų galimybės, o dabar
tinė padėtis. Tai reiškia, kad 
abi pusės turi atsisakyti da
bartinės status quo politikos 
ir pakreipti savo pastangas 
visai kita linkme, siekti vi
sai kitokio idealo — demokra
tiškos Europos, draugiškos 

D augiakultūriškumas 
ekonominiame gyvenime
“Turime rasti kelius užtikrinti, kad visi kanadiečiai atliktų pilną savo vaidmenį ekonominiame 
gyvenime, nes to reikalauja ne tik socialinis lygių galimybių pagrindinis principas, bet ir 
ekonominė mūsų gerovė. ”

Otto Jelinek
Parlamentiniame daugiakultūrių reikalų komitete, 1985 m. lapkričio 26 d.

Daugiakultūrių reikalų ministeris Honourable Otto Jelinek 
bus šeimininku konferencijos tema “Daugiakultūriškumas 
ir verslas” Toronto “Metro Convention Centre” 
balandžio 11 ir 12 dienomis.

Konferencija nagrinės šiuos klausimus:
O Daugiakultūriškumas ir ilgalaikė ekonominė Kanados 

raida: politika ir perspektyvos.
O Daugiakultūriškumas ir tarptautinė prekyba: 

reikalavimai ir galimybės.
O Daugiakultūriškumas ir vidaus galimybės: turizmas ir

svetingumas, ryšiai ir aukštoji technologija, smulkūs 
verslai ir investavimo galimybės.

<> Sėkmės pavyzdžiai: pasinaudojimas daugiakultūre 
rinka ir ištekliais.

'č’ Ryšių tinklas: plėtimas ryšių jūsų gaminiams bei 
paslaugoms populiarinti.

Konferencijoje bus sutelktos valdžios, verslo ir profesinės 
organizacijos bei įstaigos ir pateikta specifinė informacija 
apie programas bei paslaugas. Ministeris pirmininkas 
Brian Mulroney pasakys kalbą baigiamajame
konferencijos pokylyje.
Daugiakultūrė verslo konferencija daro jus Kanados 
ekonominio atnaujinimo būrio dalimi. Smulkesnės 
informacijos apie konferenciją teirautis:

Multiculturalism and Business Conference 
c/o Minister of State, Multiculturalism, 
Ottawa, Ontario KIA 0M5

Konferenciją remia didžiosios prekybos bei pramonės organizacijos, 
etnokultūrės verslininkų bei profesionalų draugijos.

MULTICULTURALISM CANADA

laisvų ir nepriklausomų tau
tų bendruomenės idealo įgy
vendinimo”.

Anot čekų dramaturgo, “be 
laisvų, save gerbiančių ir ne
priklausomų piliečių negali 
būti laisvų ir nepriklausomų 
valstybių. Be vidinės taikos, 
t. y., piliečių savitarpio tai
kos, ir taikos tarp piliečių 
ir valstybės, negali būti išori
nės taikos; valstybė, kuri ig
noruoja savo piliečių valią ir 
teises, negali garantuoti, kad 
ji gerbs kitų tautų bei valsty
bių valią ir teises. Valstybė, 
kuri neleidžia savo piliečiams 
jos viešai ir atvirai kontro
liuoti, negali atverti savo sie
nų tarptautinei kontrolei. 
Valstybė, kuri paneigia savo 
piliečių pagrindines teises, 
tampa pavojinga ir savo kaimy
nams: savivalė viduje atsispin
di ir sauvališkoje užsienio po
litikoje. Kai užgniaužiama 
viešoji nuomonė, kai pilie
čiams uždraudžiama viešai ir 
taikingai varžytis dėl valdžios, 
tai atveria duris į neribotą 
ir nežabotą valstybės ginklavi
mąsi. Tokios valstybės valdo
vai gali daryti su savo pilie
čiais ką tik nori ir stumti juos 
į bet kokias karines avantiū
ras ... Valstybė, kuri nesidro
vėdama meluoja savo pačios 
piliečiams, nesidrovės meluo
ti ir kitom valstybėm. Visa tai 
veda prie išvados, kad pagarba 
žmogaus teisėms yra pagrindi
nė tikros taikos sąlyga ir vie
nintelė tikra jos garantija. 
Piliečių ir tautų pagrindinių 
teisių pažeidinėjimas neužtik
rina taikos, o stato ją pavo
jum Tik laisvi žmonės sugeba 
užtikrinti nuolatinę taiką ir 
nusiginklavimą”.

Taip Vaclavas Havelas susu
muoja Vidurio-Rytų Europos 
nepriklausomų pilietinių gru
pių nusistatymą taikos atžvil
giu. Karti jų patirtis tota- 
listinėje santvarkoje išugdė 
vieningą nuomonę — jie supra
to kokios svarbios yra žmo
gaus teisės ir kaip svarbu už
tikrinti žmogišką orumą ir pi
lietines laisves. Taika ir lais
vė jiems neatskiriami dalykai.

Kuri tad “taikos” idėja — My
kolo Sluckio ar Vadavo Have
lo — geriau išreiškia lietuvių 
viltis ir labiau sutampa su gi
liausiais jų įsitikinimais? S. P.

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

A. a. kun. STASYS KULBIS, SJ. laidojamas Čikagoje, Šv. Kazimiero kapinėse. Iš kairės: kun. A. Kezys, brolis J. 
Janeliūnas. brolis P. Kleinotas. provinciolas kun. A. Saulaitis, vysk. V. Brizygs, kun. J. Borevičius, kun. J. Vaišnys 
— visi jėzuitų ordino nariai, išskyrus vysk. V. Brizgį Nuotr. J. Tamulaiėio

Jo paskirtis - keliaujančio kapeliono
Išlydėjus paskutinėn kelionėn a. a. kunigą Stasį Kulbį

KUN. J. KUBILIUS, SJ

Kun. Stasys Kulbis, gimęs 
1910 m. sausio 1 d. Molėtuose, 
Utenos aps., po sunkios ligos 
mirė Royal Victoria ligoninė
je, Kanados Montrealyje, 1986 
m. vasario 10 d. ir buvo iškil
mingai išlydėtas iš Aušros Var
tų šventovės į Čikagą laidoji
mui, dalyvaujant gausiai para
pijiečių miniai, abiem Toronto 
klebonam — kun. A. Simanavi
čiui ir kun. J. Staškevičiui (Ku
nigų vienybės atstovai), klebo
nui kun. Šileikai, provincijo
lui kun. A. Saulaičiui, SJ, Mont- 
realio lietuvių kunigam.

Teresė Razgūnaitė — Stasio 
motina ir tėvas Justinas savo 
kukliu krikščionišku gyveni
mu, Dievo ir artimo meile pa
skatino jauną sūnų pašvęsti 
savo gyvenimą Dievo tarnybai. 
Jis pasirinko jėzuitų ordinę. 
1930 m. baigęs Molėtuose vi
durinę mokyklą, Stasys įstojo 
jėzuitų vienuolijon ir pradėjo 
Pagryžuvyje noviciatą. 1933 m. 
buvo išsiųstas į Vokietiją, 
Pulach kolegiją, prie Miun
cheno, filosofijos studijoms. 
1939 m. jis išvyko į Lijono 
universitetą Prancūzijoje pra
dėti teologijos studijų. 1942 
m. gegužės 13 d. Lijono kardi
nolas Gerlier jam suteikė ku
nigystės šventimus. Baigęs vi
sas studijas ir negalėdamas 
dėl karo grįžti į tėvynę, kun. 
Stasys pradėjo vad. Trečiuo
sius jėzuitų brandos metus La 
Barde ėn Dordegne, Prancūzi
joje. 1944 m. atvyko į Paryžių, 
bandydamas gauti vizą Kana- 
don. 1946 m. jis atvyko Kana-

Le ministre d’Ėtat au
Multiculturalisme
Ehonorable Otto Jelinek

A. a. kun. STASYS KULBIS, SJ.

don ir apsigyveno pas jėzuitus 
(rue de Rachelle) Montrealyje.

1946-7 m. Kanada pradėjo 
plačiai atidaryti duris imigra
cijai. Jauni lietuviai ir lie
tuvaitės iš Vokietijos stovyklų 
plaukė šimtais į Kanadą jieš- 
kodami darbų ir pastovaus gy
venimo. Kanada šią jauną jė
gą panaudojo savo ekonomi
niam gyvenimui, mažai atsi
žvelgdama į ateivių kvalifika
cijas ir pageidavimus. Jaunus 
vyrus siuntė į kasyklas ir miš
kus, o mergaites skyrė namų 
ruošos darbams ir įmonėms. 
Kanados imigracijos įstaigoms 
nerūpėjo dvasinis bei religi
nis ateivių gyvenimas. Jos ir 
nebuvo tam pasiruošusios. 
Svarbiausia buvo surasti dar
bus ir išskirstyti juos po visą 
Kanadą 4000 mylių plote. Kun.

Vertimas — “Tėviškės žiburių"

St. Kulbis ir pasisiūlė atlik
ti dvasinę bei moralinę misiją. 
1946 m. visoje Kanadoje buvo 
tik viena lietuviška parapija 
Montrealyje ir vienas, lietuviš
kai kalbantis kunigas klebo
nas J. Bobinas. Kun. St. Kul
bis, gavęs civilinės ir dvasi
nės vyresnybės leidimus bei 
įgaliojimus, leidosi lankyti 
lietuvius miškuose ir kasyklo
se. Tūkstantis lietuvių tuomet 
jau dirbo įvairiose kasyklose 
ir apie 900 kirto miškus.

Pirmoje savo kelionėje jis 
aplankė Vai d’Or, Timmins, 
Long Lake, Noranda, Winni
peg, Kenora, Ralphon, Pine 
Portage, Vancouver, Edmon
ton, Calgary, Cross West Pass 
— iš viso 748 lietuvius. Rasda
vo dažniausiai būrius po 20-30 
žmonių. Jam reikėjo keliauti 
traukiniais, autobusais, ro
gėmis ir slidėmis, gyventi ba
rakuose. Jo apsilankymai lie
tuviams tuo metu buvo labai 
reikalingi. Žmonės galėjo su
tvarkyti savo dvasinius reika
lus — atlikti savo religines 
pareigas, pakrikštyti vaikus, 
sutvarkyti santuokas. Tokias 
keliones jis atlikdavo net ke
lis kartus per metus.

Kun. St. Kulbis buvo lietu
vių vyskupų skirtas Kanadoje 
įgaliotiniu rūpintis visais 
lietuvių dvasiniais reikalais. 
Šv. Tėvo apaštaliniai delega
tai Otavoje — Antoniutti, Pa- 
nico, Baggio yra taip pat jam 
davę visus įgaliojimus ir re
komendacijas. Nenorime kar
toti tų visų dokumentų ir įga
liojimų. Jie visi buvo išvers
ti į lietuvių kalbą ir paskelbti
“Darbininke” 1963 m. rugsėjo 
numeryje.

Kiek svarbūs ir brangūs bu
vo kun. St. Kulbio patarnavi
mai išblaškytiems lietuviams 
Kanados miškuose ir kasyklo
se, dar ir šiandien daugelis 
liudija bei prisimena. Vasa
ros metu, kai oras būdavo pa
lankesnis, jis į tas keliones 
pasikviesdavo vyskupą V. Briz
gį, savo draugus artimus kuni
gus marijonus ir pranciškonus, 
duodamas pajusti išskirsty
tiems po miškus, kad jie nėra 
vieni ir kad daugelis rūpinasi 
jais.

Lietuvių lankymas, religinis 
bei tautinis patarnavimas bu
vo viena iš kun. St. Kulbio pa
skirčių Kanadoje. Jis turėjo ir 
kitą, jam labai prie širdies 
brangią misiją — Kanados lie
tuvių skautus ir skautes. 1949 
m. kun. dr. J. Vaišnora, MIC, 
tuomet pasaulio lietuvių skau
tų ir skaučių vyriausias dva
sios vadovas savo raštu iš Ro
mos paskyrė kun. St. Kulbį vi
sos Kanados lietuvių skautų ir 
skaučių dvasios vadu. Iki pas
kutinių laikų kiekvienais me
tais jis dalyvaudavo skautų ir 
skaučių stovyklose. Jis buvo v. 
skautininkas ir apdovanotas 
aukščiausiais skautų ordinais.

Nuo 1953 m. jis buvo paskir
tas Montrealio arkivyskupijos 
Aušros Vartų parapijos vika
ru, bet jis pats laikė savo apaš
talavimo širdimi visos Kana
dos lietuvius. Jis pats sakyda
vo, kad jo parapija yra visa 
Kanada nuo Halifakso iki Van
kuverio. Kai lietuviai, atlikę 
darbo prievolę miškuose ir ka
syklose, išsiskirstė po įvairias 
kolonijas, kun. St. Kulbis vi
suomet jiems liko jų kunigu. 
Jis visur turėjo draugų ir pa
žįstamų. Todėl jo kelionės ne
sibaigė niekuomet. Net prieš 
pat paskutinį susirgimą jis pla
navo keliones į Lietuvą, Lenki
ją, Europą ir Kanados miškus. 
Greičiausiai nepramatė, kad 
paskutinė jo kelionė bus am
žinybėn.



“Atmink mane, Rūpintojėli”
Leonardo Andriekaus naujausioji poezijos knyga

HENRIKAS NAGYS

Leonardo Andriekaus 1985 
m. pabaigoje išleistasai eilių 
rinkinys “Atmink mane, Rū
pintojėli” primena tituliniam 
lape, kad tai “Rinkinio ‘Saulė 
kryžiuose’ antroji versija”. 
Tai mūsuose neįprastas reiški
nys — ko gero vienintelis toks 
atvejis. Ir jis parodo koks 
svarbus buvo autoriui pirmojo 
rinkinio poetinis pasisakymas. 
Poetas apie tai kalba savo įžan
ginėje pratarmėje “Regėjau 
senovinę Žemaitiją”.

Joje nuoširdžiu šiltu žodžiu 
Leonardas Andriekus mus nu
veda į savo gimtąją Žemaiti
ją, kurios girios, laukai, slė
niai ir upės su ežerais tebe- 
kvėpuoja senąja aisčių gady
ne, kur mistika ir kasdieny
bė, senovė ir dabartis tebegy
vena labai arti viena kitos. 
Ir toji žemė jam buvo šventa, 
nes “. . . tas Viešpats gi mums 
atrodė esąs ne kur aukštybėse, 
už debesų, bet čia pat menku 
Rūpintojėliu parimęs arba ant 
kryžių ornamentinėse saulėse 
nualpęs”.

Nuostabi buvo Kristaus 
skelbtųjų tiesų ir meilės me
tamorfozė toje keistoje Žemai
tijoje: “Čia dar įvyko lyg ir 
stebuklas: paprastas kaimo 
žmogelis priartino dangų ir 
Dievą. Kristus, Marija ir šven
tieji tapo panašūs į mus, nuo
tolių neliko, ir Lietuvos žemė 
išsidabino religiniais kūri
niais, sudvasinusiais varganą 
buitį”.

Tą liaudies bevardžių meni
ninkų sukurtąjį meną poetas ir 
laiko savo įkvėpimo versme: 
“Tai kaipgi nesidžiaugsi ga
lėjęs gaivintis ja vaikystėje 
ir vėliau gyvenime?” Vaikys
tės įvaizdžiai giliai įsisunkia 
pasąmonėn ir šąmonėn, jie 
dažno menininko kūryboje at
siliepia visą gyvenimą.

Ir Leonardas Andriekus su 
meile ir nostalgija prisime
na: “Žemaitijos gamta — tai 
tikra poezijos šventovė, ku
rioje teko vargus ir džiaugs
mus išgyventi jaunystėje. Kai 
žvelgi atgal, matai, jog viskas 
ten buvo poetiška ir šventa, 
tačiau giliausiai įsmigo Kris
tus Rūpintojėlis, nes jis la
biausiai į mus panašus ir leng
viausiai prieinamas. Kristuje 
ant aukšty kryžių ir koplytstul
piuose tarsi nejautei tiek inty
maus susirūpinimo žmogum, 
kiek tame rymančiame sene
lyje . . .”

Cituojame patį poetą, nes 
nenorime savo bereikalingais 
išvedžiojimais užgožti taik
lių poeto paaiškinimų: “To
kioje paslaptingoje tikrovė
je siela palengva pradėjo at
siverti poezijai, kuri plūste 
plūdo iš tos poetiškos bui
ties .. . poetinėje tikrovėje 
ir pats miniatiūrinis Kristus 
įgijo milžinišką pavidalą, ne
lyginant Čiurlionio Rex, ir ap
ėmė visą tautos išorę bei vidų, 
tarsi būtų ją tėviškai apkabi
nęs ir net savotiškai į ją įsikū
nijęs” (6-8 psl.).

Taip tad visai atvirai, tiesiai 
ir paprastai poetas mums pasa
ko savo šios knygos poetinį cre
do. Tiesą sakant, ir visos sa
vo poezijos credo. Rafinuo
tiems kritikams bei profesio
nalams knibinėtojams gali 
toks poeto pasisakymas atrody
ti nepakankamai intelektua
liu, nepakankamai pakrautu ir 
apkrautu tarptautiniais žo
džiais bei rafinuota kabalisti
ka, bet mums jis ir artimas, 
ir suprantamas. Jieškančiam 
poezijoje dvasinės atgaivos 
bei stiprybės jis bus dar ar
timesnis ir dar brangesnis.

Pratarmės pabaigoje Leo
nardas Andriekus paaiškina 
šio rinkinio atsiradimą bei 
sąrangą: “Šitokios nuotaikos 
eilėraščiai pirmiausia buvo 
sutelkti į rinkinį “Saulė kry
žiuose”, o dabar, per dvide
šimt penkerius metus skaid
rinti, trumpinti ir gausinti, 
spausdinami šioje knygoje” 
(8 psl.).

Belieka atsiversti knygą. 
Beje, nelyginsime jos eilė
raščių su pirmtakais, nes tai 
būtų ne tiktai bergždžias dar
bas, bet ir tuščias laiko gaiši
nimas: poetas gi labai aiškiai 
sako: “. . . rinkinys ‘Saulė 
kryžiuose’ nebelaikytinas au
tentišku ir, kaip juodraštinė 
medžiaga, niekur nebenaudo- 
tinas.” Taigi po lengvos ir 
grakščios dailininko Telesfo
ro Valiaus (kurio nebėra mū
sų tarpe ir kuris iliustravo 

visas Leonardo Andriekaus 
poezijos knygas) pirmosios 
kompozicijos — piešinio skai
tome:
Ar mušė būgnais Tau perkūnijos, 
Ar žmogų meldė krikšto vėlės, — 
Buvai į mūsų buitį įsikūnijęs, 
į giesmę vieversėlio ...
I būtį, kurioje net ir akmuo dejavo, 
Laukuos apdegintas žaibų. — 
Tas mūsų skausmas buvo Tavo 
Ir Tavo amžiais bus.

(Įsikūnijimas, 11 psl.)
Lygiai kaip ir įžanginiame 

žodyje, taip ir šiame dvipos- 
myje poetas prakalba į skaity
toją taupia, skaidria ir inty
mia poetine kalba. Yra kažkas 
švaraus, permatomo ir be galo 
trapaus visoje Andriekaus 
poezijoje. Joje dvelkia nu
skaidrintas begalinis tikėji
mas žmogaus kelionės šioje 
žemėje paskirtimi ir tomis 
Rankomis, kurios mus, vargin
gus sutvėrimėlius, nuolatos 
saugo ir prilaiko, suklupusius 
prikelia, paklydusius išveda 
švieson. Leonardo Andrie
kaus poezija yra religinė gi
liai žmogiška prasme: ne vien 
žodžiais išsakyta, bet išjaus
ta, iškentėta, išgyventa:
Tik angelai vieni težino,
Bet niekam, niekam jie nesako,
Jog ta ranka visas naktis 

žvaigždynais
Prisėjo ir dabino Paukščių Taką.
Dabar ji Kristaus galvą remia. 
Kad ji per daug nuo sielvarto 

nesvirtų. —
Ramiai ilsėtis gali žemė, 
Džiaugsmingai vasarą numirti..

(Ta ranka, 20 psl.)
Tai mes čionai maldom šlamėjome. 
Tai mes — ne lapas rudenį, 
Vėjelio genamas.
O tokios paprastos gi buvo mūsų 

maldos,
Kaip paprastas nužeminto žmogaus 

gyvenimas.
Kad jų lengvai galėjai išklausyti.

(Maldos, 50 psl.)
Vieniems per liūdnas tavo Veidas, 
Kitiems per menkas tavo sostas, 
O man, vargingam žemės sliekui. 
Per šimtmečius nenusibostų 
Į tavo Veidą žvelgti, 
Menkybe guostis.

(Sostas, 24 psl.)

O tačiau Išganytojas papras
to medinio Rūpintojėlio pa
vidale yra artimiausias poeto 
širdžiai. Kaip tiktai todėl, 
kad toks varganas tas mūsų 
laukų Dievas, kad tokia varga
na Jo pastogė, Jis artimas sun
kiai savo gimtą žemę dirban
čiam artojui, amžiais gyveni
mo užkraunamą naštą nešan
čiam žmogui. Artimas Jis Rū
pintojėlio pavidale ir todėl, 
kad čia pat, ranka pasiekia
mas, kartu gyvena gamtos kai
tas su visomis jos apraiškomis: 
Žinau, jog Tu visur esi —
Ne vien po šiuo vargingu stogeliu — 
Žinau, jog myli danguje ir žemėje 
Kiekvieną vietą,
Bet aš Tavęs taip niekur negaliu 
Kaip čia mylėti.

(Prie šio altoriaus, 26 psl.)
Kas juos kely sulaikė, 
Tiktai Tu vienas težinai, 
Kuris išsaugojai per speigą rugio 

daigą,
Pamokei paukštį sukti lizdą, 
Paskyrei dyguldagiui laiką 
Kemsynuose pražyst.

(Ankstyvą pavasarį. 27 psl.)
Ilgiau į Viešpatį įsižiūrėjęs, 
Aš savo protėvius pažįstu. — 
Jų bruožus, įsispaudusius 

švenčiausiame Veide, 
Išsaugojai tiek amžių, Kristau, 
Nuo šlapdribų ir vėjų.

(Sostas, 24 psl.)
Šiaurėje liūčių, šlapdribų, 

vėjų, speigų ir vėtrų užgauna
mas, bet taip pat ramiai tekan
čių upių teliūškavimo, dūzgan
čių vasarų ir ulbančių paukš
čių paguodžiamas Leonardo 
Andriekaus poezijoje Rūpin
tojėlis yra nebeatskiriamas 
nuo pačios Lietuvos: jos žmo
nių, jos peizažo, jos likimo. 
Subtiliai, tarsi tąja jo eilėse 
minima karklo dūdele groja
ma, per visą rinkinį aidi grau
džia nostalgija nuspalvinta 
gimtosios žemės ir pakelių 
medinio Dievulio garbei skir
ta ištikimos meilės giesmė. 
Poetas tampa savotišku tarpi
ninku, kalbėdamas iškalbiau 
už tuos, kurie tiktai kasdie
niais žodžiais tesugeba išsa
kyti savo kasdienišką buitį. O 
tačiau tai buvo tie patys atlai
dūs, geri savosios genties žmo
nės, giliai ir tvirtai tikėję Die
vo įsakymais, Jo galia ir ap
sauga:
Šių sielvartingų lygumų artojai 
Ir danguje Tave minės.
Kad savo kūnu juos užstojai 
Nuo karo, bado ir ugnies.

Tu jiems buvai pilis be sienų, 
Be medžių tundroj — užvėja ... 
Mus krikštijai krauju Pilėnuos, 
Veliuonoje, Kernavėje.

(Tave minės, 81 psl.)
Išalkusiam ten duona atriekta, 
Ištroškusiam — kieme vandens 

ąsotis.
Jie nesiskundė, kad žiema šalta 
Ir žemė akmenuota — 
Tiktai dėkojo Tau
Už debesį lietaus ...

(Tie žmonės, 77 psl.)

Kai kuriose rinkinio eilė
se labai išraiškiai ir pabrėž
tinai poetas prisimena savo 
tautos nelaimę. Vergija, trė
mimai, tėviškės palikimas, pa
sitraukiant į svetimas žemes 
bei kontinentus, ilgesys palik
tųjų artimųjų, namų, laukų, — 
visa tai yra giliai palietę ir 
sukrėtę poetą todėl irtųjų pos
mų žodis kiek aštresnis ir skau
desnis. Net rūsčiai suskamba 
poeto perspėjimas, skirtas atė
jūnams:
Ne visiem čia ramu, 
Ne visi po mirties 
Randa atilsį dvasiai ir kūnui. — 
Mūsų žemės velėna troški — 
Nejauki atėjūnui.
Mūsų žemės velėna, 
Sudrėkinta krauju 
Kankinių ir šventųjų. 
Nepridengs siaubo jų 
Prie kalnelio pušies. — 
Atėjūnam graudi mėnesiena 
Ant mirties išgulėtų blakstienų 
Ašarom nelašės.

(Ne visiems čia ramu, 61 psl.)

O amžinąjį pažadą savai že
mei kartoja benamiai ir iš
tremtieji:
Kiek ten buvo skausmo, kiek ten 

buvo meilės —
Saują žemės nešės jie išvaromi. 
Ir Tavęs lankyti iš svetur keliauja 
Lygumom, kalneliais, mariomis ...
Daug baisybių matę, su mirtim 

kariavę,
Jie ant tavo kelių galvas padeda, 
Ir kad saują žemės prie širdies 

nešiosis.
Verkdami kartoja savo pažadą.

(Sauja žemės, 106 psl.)

Pastaruosiuose dviejuose 
posmuose galime įžvelgti daug 
elementų, kurie charakteri
zuoja visą Leonardo Andrie
kaus poeziją. Poetas nuolat 
lieka arti įforminamojo objek
to, nebandydamas savo santy
kio su juo nei dirbtinai suabs- 
traktinti, nei įmantriais bei 
neįkandamais simboliais už
dangstyti, nei pagaliau ora
toriškai sudramatinti. And
riekus kalba beveik žemaičio 
žemdirbio burna: nevengda
mas retkarčiais kasdienio 
žodžio ir posakio, nebūtinai 
nudailinto, nebūtinai poeti
nėje kalvėje nukalto. O tačiau 
visumoje Leonardo Andrie
kaus poetinis žodis yra sukre
čiančiai tiesus ir autentiškas:
Tuoj į naują žemę iškeliausiu. 
Liks ramybėj jūros ir kalnai. — 
Pasakyk man, Viešpatie

mieliausias, 
Ko tos žvaigždės krinta taip dažnai.
Gal jos puola į savižudystę, 
Kad išsivaduotų iš nakties? — 
Jei man lemta į tamsybes kristi. 
Savo delną krintančiam ištiesk!

(Jei man lemta, 101 psl.)

Leonardo Andriekaus rinki
nio eilių įforminimas daugiau
sia klasiškas, tačiau knygoje 
yra ir laisvųjų eilių. Ritminė 
slinktis visur išlaikyta, rimai 
skambūs ir dažnai išradingi. 
Visas rinkinys liudija, kad čia 
esama išjausto, išgyvento ir sa
vito kūrybinio žodžio.

Knyga iliustruota — kaip jau 
minėta — dailininko Telesforo 
Valiaus švariai atliktais leng
vais ir trapiais piešiniais. Dai
lininko buvo įsijausta į Leo
nardo Andriekaus poeziją. 
Knyga estetiškai išleista: ge
ras šriftas ir sulaužymas. Vi
sa tai taip pat nusipelno pagy
rimo.

Leonardas Andriekus, ATMINK 
MANE, RŪPINTOJĖLI. Rinki
nio “Saulė kryžiuose” antroji 
versija; 134 psl. Brooklyn, N.Y., 
1985 m.

Atsiųsta paminėti
Į LAISVĘ, politikos žurnalas, 

1985 m. gruodis, nr. 95 (132). Lei
dėjas — Lietuvių fronto bičiuliai, 
redaktorius — Vacys Rociūnas, ad
ministratorius — Jonas Prakapas 
(14 Thelma Drive, Bakersfield, 
CA 93305, USA). Metinė prenu
merata— $7.00.

TĖVYNĖS SARGAS, 1985 m. 3 
(62) nr. Redaktorius — Algirdas J. 
Kasulaitis, administratorius — 
Adomas Viliušis (4050 S. Camp
bell, Chicago, IL 60632, USA), 
leidėjas — Popiežiaus Leono XII 
literatūros fondas. Numerio kai
na— $4.00.
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m kultmeje veikloje
IS AMSTERDAMO. OLANDIJOS 

LIETUVIU LIAUDIES MUZIKA

Olandų dainos vienetas “Daina” vėl koncertuos Š. Amerikoje. Š. m. balan
džio 5 d. jo koncertas bus Klivlande. Rengia — Lietuvių jaunimo sąjunga

Atvyksta lėlių teatras
Laima Rastenytė-Lapinskienė 

— tai retų gabumų asmuo: aktorė, 
dainininkė, pasakotoja, mario- 
netininkė (“pupeteer”), kuri vis 
randa naujus meniškus išraiškos 
būdus. Ši kartą L. Lapinskienė 
atvyksta į Torontą ir Hamiltoną 
praturtinti mūsų kolonijų mažųjų 
pasaulio lietuviškų pasakų pyne. 
Tos pasakos perduodamos L. La
pinskienės sukurtomis ir lėlėmis 
bei marionetėmis. Pasakas lydės 
gitara pati režisierė, kartu įjung
dama ir vaikus. Pasakų pynėje 
bei muzikoje bus sujungti ir lė
lės, ir vaikai. Tai specialiai 
priešmokyklinio bei pradinių 
mokyklos skyrių mokiniams pri
taikyta programa.

Kurdama Torontui-Hamiltonui 
specialią programą, L. Lapins
kienė naudojasi eilės metų prak
tika šioje srityje. Nuo 1976 m. 
su dideliu pasisekimu ji važinė
jo po Čikagos ir apylinkės lietu
viškas ir amerikietiškas mokyk
las, bibliotekas, pateikdama lie
tuviškas pasakas lėlių teatro for
ma — Liepsnabarzdį, Dailidę, Per
kūną ir velnią, Raudonkepuraitę 
ir kt Visos Įėjės yra pačios L. 
Lapinskienės sukurtos. Pasakos 
taip pat jos pačios režisuotos ir 
vaidintos.

“Lėlių teatras, tai meno forma, 
kuri jau labai seniai džiugina vai
kus ir suaugusius. Tai forma, rei
kalaujanti ypatingos vaizduotės, 
koordinacijos, techniško pažinimo 
ir sugebėjimo viską sujungti į vie
netą, padaryti jį gyvu, patraukliu, 
nenuobodžių. Šis lėlių teatras 
savo tikslą puikiai pasiekė”. Taip 
rašė “Drauge” recenzijoje Zita So- 
deikienė apie lėlių teatrą. Ameri
kietiškoje recenzijoje “The Topics 
Newspaper” Čikagoje rašoma: 
“Limabean Puppets išaugo iš po
reikio, kad lietuvių kilmės vai

------- -------- -------------------------- ----------------------------------- ----

AURELIJA BALAŠAITIENĖ
Kelionė

Keliauju aš pačiam gale dienos, :
gale saulėlydžių auksinio karavano 
ir vėjo rankoje vėsioj aš /ieškau sau mažytės atramos 
ir jieškau palapinės patvarios savo mažam gyvenimui.

Aš žiedus kalbinu, rieškučiomis rytais geriu jų rasą, 
lapelį glostau, vėjo nešamą, ir viesulo sulaužytas šakas. 
Anapus vakaro, kai soduosna mėnuo šakų viršūnėm bėga basas, 
su juo norėčiau bėgt į nežinią ir aš.

Keliauju aš pačiam gale dienos, ;.
ir nuovargį, kaip vėliavą, nešu jau nuo ankstyvo ryto. i
Pasveikina mane šešėliai ramūs sutemos - 
su jais man nebaugu svajoti ir mąstyti.

nes tik mintis laisva, keliaudama drauge, 
nežino nei erdvės, nei laiko, nei vergijos. 
Naktis tamsi, bet man naktis gera.
nes ji. kaip aš. nei tamsumos ir nei tiesos nebijo. >

ĮSIGYKITE ŠIUOS LEIDINIUS
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 37 tomai .................. $370.00
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 37-tas tomas .......... $ 35.00
____ Anksčiau užsisakiusiems-$33.50
LJ ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai ..................  $150.00
•—> VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai .............................. $ 35.00
Į Į Signataro PETRO KLIMO “Iš mano atsiminimų” ... $ 13.25 
Į Į Prez. A. SMETONOS raštai “Pasakyta parašyta”  $ 11.25

J. KAPOČIUS, P.O. BOX 95, SO. BOSTON, MA 02127, USA

-----------------Iškirpti. Užsakymus ir mokestį siųsti JAV doleriais------------------

Vardas, Pavardė

Adresas
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kai geriau susipažintų su savo 
liaudies pasakų kraičiu, per ku
rias patiriamas žmogaus noras 
kontroliuoti gamtą, ir su tiesa — 
jeigu sunkiai dirbi, esi apsukrus 
ir gudrus, gyvenime būsi sėkmin
gas”.

Atvelykio svaitgalį Toronto ir 
Hamiltono lietuvių visuomenė tu
rės retą progą pasidžiaugti šiuo 
lėlių teatru savo apylinkėse. Ha
miltone balandžio 5, šeštadienį, 
Toronte — balandžio 6 d., Prisi
kėlimo parapijos patalpose tuoj 
po vaikų Mišių, kurios prasidės 
12 v. Lėlių teatro bei lietuvių 
vaikų darželio pasirodymai bei 
Velykų senelės apsilankymas bus 
nuo 1.30 v.p.p. iki maždaug 2.30 
v.p.p. Įėjimo kaina prie durų: 
$5.00 suaugusiam su vaiku; $5.00 
šeimai. Rengia Prisikėlimo para
pijos jaunų šeimų sekcija. Visi 
maloniai kviečiami atsilankyti 
su savo šeimos vaikais. Gabija

LAIMA RASTENYTĖ-LAPINSKIE
NĖ, lėlių teatro vadovė Čikagoje. 
Šis jos teatras pasirodys Hamiltone 
ir Toronte š.m. balandžio 5 ir 6 d.d.

Aktorė Karolina Masiulytė, 
gyvenanti Paryžiuje, ruošia naują 
spektaklį mažajame Bouvardo 
teatre — "Petit theatre de Bou- 
vard”. Premjera numatyta vasa
rio mėnesį.

“Draugo” koncertas Čikagoje, 
Marijos aukštesniosios mokyklos 
salėje, įvyks kovo 16, sekmadienį, 
4 v.p.p. Programą atliks du so
listai — lyrinis sopranas Daiva 
Mongirdaitė ir bosas-baritonas 
Arnoldas Voketaitis. Koncertan 
taipgi įsijungs styginis kvartetas, 
kurį sudarė keturi Čikagos "Ly
ric” operos ir simfoninio orkest
ro instrumentalistai. Kvartetas 
pagros M. K. Čiurlionio kūrinių 
ir palydės abu solistus.

Lietuvių poečių literatūros va
karą kovo 15 d. Čikagoje, mažo
joje Jaunimo centro salėje, ren
gia N. Pr. Marijos seselių rėmė
jos. Vakarą organizuoja Marija 
Remienė, programą koordinuoja 
ir jai vadovaus Nijolė Jankutė- 
Užubalienė. Savo eilėraščius skai
tys poetės — Danguolė Sadūnai- 
tė, seselė Ona Mikailaitė, Julija 
Švabaitė-Gylienė, Vitalija Bogu- 
taitė ir Liūne Sutema. Programon 
taipgi bus įjungti ir vakare neda
lyvaujančių poečių kūrybos pavyz
džiai: Janinos Degutytės, Juditos 
Vaičiūnaitės ir Onės Baliukony- 
tės iš Lietuvos, Eglės Juodvalky
tės iš V. Vokietijos, Lidijos Šim
kutės iš Australijos, Editos Naza- 
raitės iš Kanados. Jų eilėraščius 
skaitys aktorė Laima Šulaitytė- 
Day, Daina Antanaitytė-Velas- 
quez ir Audronė Kižytė.

Sol. Vilija Mozūraitytė, mezzo- 
sopranas, dalyvavo F. Mendels- 
sohno konkurse jauniem muzikam 
iki 30 metų amžiaus. Šis konkur
sas rengiamas V. Vokietijoje. Jau
noji lietuvaitė, prieš ketverius 
metus su šeima atvykusi iš Lietu
vos, varžėsi dainininkų grupėje. 
Ji laimėjo pernai įvykusias rajo
nines varžybas Hamburge ir šie
met dalyvavo baigminėje konkur
so dalyje Vakarų Berlyne su pia
niste dr. Raminta Lampsatyte- 
Kollars. Teko dainuoti konkurso 
komisijos atrinktus F. Mendels- 
sohno, G. Bizet, J. Brahmso, M. 
Ravelio, P. Čaikovskio, S. Rach- 
maninovo bei kitų kompozitorių 
kūrinius. I jų eiles sol. V. Mozū
raitytė įjungė ir Vilniuje anksti 
mirusią K. Brundzaitę. Sausio 20 
d. sol. V. Mozūraitytei buvo pri
pažinta I vieta dainininkų grupė
je. Vertintojams ypač patiko arija 
iš G. Bizet operos “Carmen”. Pre
mija buvo įvertintas ir bendras 
sol. V. Mozūraitytės ir pianistės 
dr. R. Lampsatytės-Kollars pasi
rodymas konkurse. Sekančią die
ną jos abi dalyvavo konkurso lai
mėtojų koncerte. Sol. V. Mozū
raitytė dabar yra gavusi daug kvie
timų dalyvauti įvairiuose koncer
tuose V. Vokietijoje. Ji dar vis 
studijuoja dainavimą Hamburgo 
universitete, kur profesoriauja 
ir dr. R. Lampsatytė-Kollars. Jos 
ir smuikininkas Michael Kollars 
lankėsi Britanijoje, dainavo Va
sario 16 minėjimuose Londone 
ir Derbyje.

Tarptautiniame rašytojų PEN 
klubų kongrese Niujorke sausio 
12 d. buvo išklausytas kalinamų 
rašytojų komiteto pranešimas. 
Pirm. M. Scammell .konstatavo, 
kad rašytojų ir žurnalistų būklė 
dar labiau yra pablogėjusi Sovie
tų Sąjungoje, Kuboje, Vietname, 
Irane ir Turkijoje. Paminėti de
vyni lietuviai, kalinami sovietinė
se darbo stovyklose — Liudas 
Dambrauskas, Gintautas Iešman
tas, Vladas Lapienis, Viktoras Pet
kus, Vytautas Skuodis ir Balys Ga
jauskas, tremtyje — Antanas Ter
leckas ir Povilas Pečeliūnas, psi
chiatrinėje ligoninėje — Algirdas 
Statkevičius. Komitetas rūpinasi 
ne tik kalinamais rašytojais, bet 
ir žurnalistais, savilaidos darbuo
tojais. PEN centrai globoja ketu
ris sovietų kalinamus lietuvius: 
Filipinų ir Norvegijos PEN cent
rai — Algirdą Statkevičių, Kana
dos ir lietuvių rašytojų — Antaną 
Terlecką, Škotijos — Viktorą Pet
kų, Norvegijos — Vytautą Skuodį. 
Pranešime cituojama nauja infor
macija, gauta apie Liudą Damb
rauską, sulaukusį 63 metų am
žiaus, seniai sergantį džiova. Dėl 
širdies negalavimų jis buvo atsi
dūręs ligoninėje. Jis yra parašęs 
atsiminimus iš J. Stalino laikų 
koncentracijos stovyklų “Gyveni
mo akimirkos”. Atsiminimams yra 
skirti 53 sąsiuviniai. L. Damb
rauskas taipgi rašė straipsnius 
pogrindiniams savilaidos leidi
niams. Tai ir buvo jo didžiausias 
“nusikaltimas”, dėl kurio jam vėl 
tenka susipažinti su dabartinėmis 
prievartos darbų stovyklomis So
vietų Sąjungoje.

Vilniečius su keliais savo spek
takliais aplankė Kauno dramos 
teatro pantomimos grupė. 1 spek
taklius buvo įtrauktos “Laimingos 
dienos” Samuelio Becketto pjesių 
temomis, K. Adomaičio dviejų 
veiksmų "Išpažintis".

Šiaulių dramos teatras trečiai 
šio sezono premjerai pasirinko 
Oscaro Wilde komediją “Kaip 
svarbu būti rimtam". Premjerinį 
spektaklį paruošė rež. R. Vait
kevičius, scenovaizdžius sukūrė 
dail. A. Kepežinskas. muziką — 
kompoz. B. Kutavičius. Pagrin
dinius vaidmenis atliko S. Jaku
bauskas ir A. Venckus, talkinami
A. Simokaitytės, V. Venckutės. 
D. Stubraitės bei kitų aktorių.

Vilniaus televizija rodė Balio 
Dvariono "Dalią”, kuriai teko tap
ti pirmąja nufilmuota lietuviška 
opera. Libretą jai yra parašęs 
J. Mackonis, panaudodamas B. 
Sruogos apysakos "Apyaušrio 
dalia” motyvus. Operos filmą re
žisavo J. Janulevičiūtė, šokius 
sukūrė J. Gudavičius, muzikinę 
dalį tvarkė dirigentas J. Aleksa. 
Filmą įdainavo Vilniaus operos 
solistai — G. Apanavičiūtė, V. 
Prudnikovas, V. Bakula, S. Lari
nas, Z. Žemaitis, J. Vešiota, L. 
Domikaitė, V. Šiškaitė, A. Mar
kauskas, tačiau ne visi jie atliko 
operinius vaidmenis. G. Apana- 
vičiūtės įdainuotą Dalią vaidino 
baleto solistė A. Gineitytė. S. ka
riną filme pakeitė R. Bagdzevi- 
čius, J. Vešiotą — Č. Judeikis, L. 
Domikaitę — R. Pauliukaitytė, V. 
Šiškaitę — J. Brogaitė. Nufilmuo
tos operos aprašyme giriami pa
tys vaidmenis atlikę operos so
listai V. Prudnikovas ir V. Baku
la. Filmui panaudota natūralios 
gamtos aplinka.

Devyniasdešimtosios Balio Sruo
gos gimimo metinės vasario 3 d. 
paminėtos Vilniuje, Meno darbuo
tojų rūmuose. Apie jo gyvenimą 
ir kūrybą kalbėjo poetas Justinas 
Marcinkevičius, filologijos kandi
datas A. Samulionis, poetė O. Ba- 
liukonytė, Vabalninko B. Sruogos 
vidurinės mokyklos direktorius
B. Kuliešius. Atsiminimais dali
josi H. Korsakienė. Minėjimas 
užbaigtas koncertu. Naujais lite
ratūriniais rodiniais papildytas 
memorialinis B. Sruogos muziejus 
Kaune, įsteigtas name, kur velio
niui teko gyventi keletą metų ir 
praleisti paskutinę savo gyveni
mo vasarą. Muziejui ten jau 1966 
m. buvo paruošti du kambariai — 
svetainė ir rašytojo darbo kabi
netas. Sutelkti radiniai pasako
ja apie įvairiapusį B. Sruogos ta
lentą, jo nueitą gyvenimo ir kūry
bos kelią. Įspūdingas yra skyrius, 
atskleidžiantis kančias Štuthofo 
koncentracijos stovykloje — dry
žuotas kalinio švarkas su nume
riu ir raudonu trikampiu, dubenė
lis, paties B. Sruogos piešti mir
ties stovyklos vaizdai, jo tarti žo
džiai: “Aš uždarytas j lagerį ne už 
savo kaltes. Esu įkaitas už savo 
tautą, ir tos aukos supratimas pa
lengvina mano gyvenimą. Juk di
delė garbė būti auka už savo tau
tą”. Dokumentinę bei literatūri
nę medžiagą papildo smulkūs as
meniniai daiktai — šachmatai, Al
pių edelveisas, alpinisto kirvukas, 
Lietuvoje viešėjusios dukros D. 
Sruogai tės-Bylienės padovanotas 
sidabrinis įdėklas stiklinei.

Netikėta staigmena baigėsi Vil
niuje, Rūdninkų gatvėje prie gy
nybinės sienos, pradėtas prieš ke
lis šimtus metų iškilusio namo at
naujinimas. Tas namas, keičian
tis gyventojams, ne kartą buvo 
perstatytas. Vienus langus ir du
ris užmūrydavo, kitas sienas jiems 
prakirsdavo. Viename kambaryje, 
pakrapščius vėlesnių perdažymų 
sluoksnius, sienose buvo rasti vi
duramžių dailininko kūriniai. Vi
sos keturios to kambario sienos 
išmargintos papuošalais ir žmo
nių figūromis. Atkasta plytelių 
asla liudija, kad kambario grin
dys buvo pakilusios beveik metru. 
Menotyrininko Stasio Latono pra
nešimu, tie kūriniai galėjo būti 
nutapyti XVI š. pabaigoje arba 
XVII š. pradžioje. Tokį įspūdį su
daro tapybos technika — ant sau
so tinko panaudoti klijiniai dažai 
ir tuo laiku taip rašytos lotynų 
kalbos raidės. Nežinomas ne tik 
dailininkas, bet ir pastato paskir
tis. Istoriniuose šaltiniuose Rūd
ninkų vartai paminėti 1557 m., o 
nuo jų iki kambario — tik keli 
žingsniai. Tame kambaryje galė
jo būti kažkas panašaus į muitinę, 
sargų būstinę. Galima rasti argu
mentų ir už tai, kad čia būta kop
lyčios, amatininkų skyriaus, vie
nuolyno ar net turtingo miestelė
no buto. ,, v .
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St, Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI virš 29 milijonų dolerių
MOKA UŽ:KASOS VALANDOS:

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

E 90 dienų termin. indėlius............ 9 %
= 180-185 d. termin. ind...................9'/4%
= term, indėlius 1 metų....................91/2%
= term. Indėlius 2 metų....................9'/j%
— term, indėlius 3 metų....................9'/2%
E pensijų s-tą................................... 9’/2%
E spec. taup. s-tą............................ 7'/?%
= taupomąją s-tą.............................. 7 %
= kasd. taupymo s-tą....................... 7 %
= depozltų-čekių s-tą....................... 6 %
= DUODA PASKOLAS: 
s asmenines nuo ...........................12 %
E mortgičlus nuo............101/z% -12 %

Dalyviai Toronto lietuvių jaunimo rekolekcijų grupės, kuriai vadovavo 
kun. A. SAULAITIS, SJ, ir sesuo IGNE MARIJOŠIŪTĖ, humoristinės 
atvangos metu Nuotr. Lino Daukšos

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). Neimamo mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MOŠŲ TIKSLAS — NE

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

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

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

Brangiam musų šeimos draugui
AfA 

SIMUI BALTRUŠAIČIUI
mirus, 

reiškiame gilią užuojautą jo žmonai LEVUTEI ir 
kartu liūdime - Juzytė Pileckienė ir

duktė Gražina su šeima

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

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

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS 
-----------------------o----------------------------

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

MYLIMAI SESUTEI
AfA 

IRENAI RAMANAUSKIENEI
Lietuvoje mirus,

ALDONAI ŠEŠKUVIENEI ir visai jos šeimai 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą bei drauge 

liūdime -

Z. J. Didžbaliai J. J. Ignatavičiai
L. V. Kolyčiai G. S. Krašauskai

L. A. Strumilai

Kanados įvykiai

"TYPE MASTER GRAPHICS"
3425 Dundos Street West, Toronto, Ont. M6S2S4

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

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Šiaučiulienel

NEMOKAMA Skambinkite 
šiandieną!

valdžios
knygelė

"Plans, Permits

ONTARIO MINISTRY of 
MUNICIPAL AFFAIRS 
AND HOUSING

and Payments"
ANTANAS GENYS

239-3991
įsigykite nemokamą 
egzempliorių!

inc. Realtor
professionals

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD, ------------------------— “---- ~--------------------
Etobicoke, Ont. M8W 3R3 Telefonas 252-8863

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

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

ZlllCtSltn Simpson's, 176 Yonge St.,
/ lllolCIIG Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

(Atkelta iš 1-mo psl.)
J. Chretienas staiga susirado 

papildomą darbą advokatų 
firmoje. Panašiai 1976 m. bu
vo pasielgęs ir adv. J. Turne- 
ris. Tik jis tada visiškai pasi
traukė iš Kanados parlamento, 
o adv. J. Chretienas sakėsi ga
vęs tik dalinį darbą advokatū
roje nuo politikos atliekamam 
laikui užpildyti. Galutinis su
sikirtimas tarp J. Turnerio ir 
J. Chretieno įvyko dėl skirtin
gų kandidatų į federacinės li
beralų partijos vadus Kvebeko 
provincijoje. J. Turneris kan
didatu į prezidentus pasirin
ko adv. Paul Routhierį, o J. 
Chretienas — buvusį ministe- 
rį Francis Foxą. J. Turneris 
sustabdė F. Foxo kandidatūrą. 
Savo atsistatydinime J. Chre
tienas teisinosi šeimyniniais 
reikalais, liberalų sustiprėji
mu J. Turnerio vadovybėje. Iš 
tikrųjų tas sustiprėjimas nė
ra užtikrintas. Atrodo, J. Chre
tienas gyvena vilitimi, kad li
beralai rimtai nusivils J. Tur- 
neriu ir kad vado klausimas ga
li iškilti sekančiame partijos 
atstovų suvažiavime šį rudenį. 
Tada kandidatu vėl galėtų bū
ti pasiūlytas J. Chretienas.

Kanados pašto bendrovės va
dovu buvo paskirtas Donaldas 
Landeris, dirbęs “Chrysler Ca
nada Ltd.” automobilių gamyk
loje. Jį Kanados paštan atsi
gabeno pašto bendrovei vado
vavęs M. Warrenas, atsistaty
dinęs pernai vasarą. Nuo to 
laiko jį pavadavo D. Lande
ris. Finansų ministeris M. Wil- 
sonas savo biudžete paskelbė, 
kad Kanados paštas turės pil
nai padengti savo biudžetą iki 
1988 m. kovo 31 d. Praktiškai 
tai reiškia biudžetinius 1987 
m. Pernykščiai biudžetiniai 
metai bus užbaigti š. m. kovo 
31 d. su $243 milijonų defici
tu, nors M. Warreno laikais bu
vo numatyta tik $200 milijonų. 
Pašto direktoriui D. Lande- 
riui problemą sudarė laiška
nešių unijos grasinimas lega
liu streiku. Šią grėsmę, atro
do, užbaigė derybų tarpinin-

deracinėn politikon T. C. Doug
las įsijungė 1961 m., kai socia
listai pakeitė pavadinimą ir 
tapo NDP (naująja demokratų 
partija). Kanados NDP socia
listų vadu ir parlamento na
riu T. C. Douglas buvo iki pa
sitraukimo 1979 m. Velionis 
laikomas Kanados sveikatos 
draudos pradininku, tą idėją 
iškėlusiu Saskačevano pro
vincijoje. Dabar ji dengia vi
sas Kanados provincijas. Ka
nados NDP socialistų partijos 
laimėjimu velioniui neteko 
džiaugtis, nes ji neįstengė tap
ti net pagrindine opozicine 
partija. Vilties neturi ii- da
bartinis jos vadovas E. Broad- 
bentas, partiją išlaikantis tik 
trečioje vietoje. Rinkimuose 
rėmėjų skaičius pastoviai su
kasi apie 20-30%. Partijai pa
stebimai kenkia jos kairysis 
sparnas, užsienio politikoje 
pataikaujantis Sovietų Sąjun
gai NDP socialistus net finan
siškai remia didžiosios darbo 
unijos, kurių nariai, išsikovo
ję aukštus atlyginimus, pri
klauso vidurinės kanadiečių 
klasės aukštesniajam sluoks
niui. Tokia taktika taip pat pra
randama nemažai rėmėjų, nes 
unijos Kanadoje padengia tik 
trečdalį dirbančiųjų, gaunan
čių gerus atlyginimus, pensi
jas iš darboviečių.

Provincinio parlamento rin
kimus kovo 18 d. paskelbė Ma
nitoba valdantis socialistų 
premjeras H. Pawley. Socialis
tai parlamente dabar turi 32 
atstovus, konservatoriai — 22. 
Du yra partijom nepriklausan
tys atstovai. Kaliniai Manito- 
bos Stony Mountain kalėjime 
nori, kad jiems būtų grąžinta 
balsavimo teisė. Jiems betgi 
trūksta pinigų kreiptis į teis
mą. Pernai rudenį balsavimo 
teisė buvo grąžinta Kvebeko 
provincijos kaliniams provin
ciniuose rinkimuose. Lig šiol 
buvo laikomasi principo, kad 
kriminaliniai nusikaltėliai tei
ses atgauna tiktai atlikę 
bausmę.

Aukos Tautos fondui 
Kanadoje

Vasario 16 proga paaukojo Tau
tos fondui Rodney apylinkėje: 100 
dol. — K. Gaputis; 35 dol. — V. 
Andriulionis, V. Naruševičius; 25 
dol. — P. Jocius; 20 dol. — J. Cipa- 
ris, A. Grigas, V. Jokūbaitis, Z. Moc
kus, J. Statkevičius; 10 dol. — J. 
Nargelas. Ačiū visiems aukotojams 
ir įgaliotiniui J. Statkevičiui, už 
aukų surinkimą.

Winnipego apylinkėje: 30 dol. — 
J. Grabys; 25 dol. — V. Jungele- 
vičienė; 20 dol. — L. Stanius, P. 
Liaukevičius, J. Bežys, A. Balčiū
nas, prel. J. Bertašius, V. Kriščiū
nas; 10 dol. — V. Zavadskienė, J. 
Mikalauskienė, M. Januškienė, A. 
Kuncaitis, T. J. Timmerman, O. De- 
mereckienė, P. Žiminskas, G. Kala- 
kauskas, V. G. dančiukas, V. Rut
kauskas, E. Fedaras, Y. Razma; 9 
dol. — V. Dargužas; 5 dol. — A. 
Razma, J. Barkowskas, J. Milašaus- 
kas, A. Linge, V. Šerkšnis, V. Ur- 
nežius, O. Jančiukienė; 2 dol. — 
M. Bagdonienė.

Visiems aukotojams nuoširdus 
ačiū už aukas Lietuvos laisvės rei
kalams.

Ačiū Tautos fondo įgaliotinei 
Aldonai Jančiukaitei už surinktas 
aukas. Tautos fondo atstovybė

Kanadoje

Skautų veikla
• Skautiškas ačiū rėmėjams — 

P. Gulbinskui ir A. Šukaičiui, pa
aukojusiems po $100 Romuvos 
stovyklavietei.

• Niagaros pusiasalio židinio 
skautininkų-kių pageidavimu ko
vo 2 d. St. Catharines mieste buvo 
atnašautos Mišios už a.a. v.s. kun. 
St. Kulbj.

• Kovo 9 d. Prisikėlimo parapi
joje už a.a. kun. St. Kulbį Mišias 
laikė v.s. kun. A. Saulaitis iš Čika
gos. Skautai-tės dalyvavo unifor
muoti.

• Kovo 2 d. Prisikėlimo para
pijos salėse džiaugėmės puikiai 
pavykusia Kaziuko muge. Nuo
širdi padėka priklauso: ponioms, 
dirbusioms virtuvėje — Martinai
tienei, Vaitkienei, Greičiūnie- 
nei, Simonavičienei, Gaputienei, 
Bekerienei, Janulaitienei, Stanu
lienei, Pargauskienei, Kuncai- 
tienei, Liačienei, Mockuvienei, 
Neimanienei, Skrinskienei, Va- 
ladkienei, Stungurienei, Kava
liauskienei, Pacevičienei, Žilins
kienei; pirm. K. Šapočkinui ir D. 
Karosui. Ačiū ir visai Toronto vi
suomenei, o tėvams pranciško
nams — už erdvias patalpas. J. B.

• Vasario 22-23 d.d. jūrų skau
tai-tės surengė iškylą į Horseshoe 
Valley. Dalyvavo 19. Skautiškas 
ačiū p.p. Šernams, leidusiems 
skautams apsistoti jų vasarna
myje, ir p. Slabosevičiui už pi
niginę auką.

Aušrokų suvažiavimas
Parengiamieji darbai buvu

sių aušrokų-kių suvažiavimui 
Toronte gegužės 31 — birželio 
1 d.d. eina prie pabaigos. Dar
bo komitetas dažnai posėdžiau
ja ir tikisi gausaus dalyvių 
būrio. Mieli busimieji daly- 
viai-ės, nedelskite su registra
cija — iki gegužės 1 d.!

Suvažiavimo metu rengiama 
buvusių auklėtinių meno pa
roda. Norintieji dalyvauti 
rašykite ar skambinkite V. 
Balsienei iki balandžio 15 d., 
(539 Windermere Ave., Toron
to, Ont., Canada M6S 3L5. Tel. 
416-767-6619). Pakvietimai re
gistracijai į suvažiavimą pa
gal turimus sąrašus bus greitai 
išsiuntinėti. 

* * *
Kas dar norite gauti daugiau 

informacijų, rašykite Ą. Rūkui, 
46 Viamede Cr., Willowdale, 
Ont., Canada M2K 2A8. Tel. 416- 
221-1348.

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai įriša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Ave.
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame ja J® A JI JI
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE ------- —-

MOKA: IMA:
9 % už 90 dienų term, indei. 
9’/4% už 6 mėn. term, indėlius 
91/2% už 1 m. term, indėlius 
93/4% už 2 m. term, indėlius 
93/4% už 3 m. term, indėlius 

91/z% 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.)

_ už asmenines
X paskolas nuo.............  n %
X už nekilnojamo turto
= paskolas (mortgages):
X su nekeičiamu nuošimčiu
■M 1 metų ................... .. 1 1 '/2%
■M 2 metų ................... ..12 %

3 metų ................... .. 12'/2%
■W (fixed rate)
■■ —----------- .
= su keičiamu nuošimčiu
— 1,2 ar 3 metų ...........10'/?%
~ (variable rate)

AKTYVAI virš 50 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $65,000 ir mortgičius iki 75% Įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

ir 532-1149 M6P1A6

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

Toronte nekilnojamo turto reikaluose.
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

renown realty ltd., realtor 
an independent member broker

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

JANE-ANNETTE, šviesus. i prižiūrėtas trijų 
miegamųjų namas. įvažiavimas. Kiemas
išeina į upę ir pa^ 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*

AJ? GOMES
Real Estate & Insurance Ltd.

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, , __4
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue 
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 531-1305
Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)

* Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai
★ taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
★ GOODRICH, RADIAL ir kt. Sovininkas FRANK PETITT

ku paskirtas W. Kelly, pasie
kęs unijos narių dar nepa
tvirtintą susitarimą. Viduti
nis valandinis laiškanešio at
lyginimas dar prieš šį susita
rimą buvo $13.

Otavoje vėžiu mirė žymusis 
NDP socialistų politikas T. C. 
Douglas, sulaukęs 81 metų am
žiaus. Velionis savo politinę 
karjerą pradėjo Saskačevano 
provincijoje, kur jam teko bū
ti CCF premjeru 1944-60 m. Fe-

Sąžiningas, konfidencialus patarnavimas
Parduodant, perkant ar tik norint informacijų apie 
nekilnojamas nuosavybes prašom man paskambinti

Gražina Raškauskienė, b.Sc.

•Įiiiiiiinr ' i 624-6336 namų 624-2199
BROWN

Bllllllll I
ALLAN BROWN REAL ESTATE (Ont.) LTD., REALTOR 
Toronto & Mississauga Real Estate Board 
4141 Dixie Rd., Rockwood Mall, Mississauga

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

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

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

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

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

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

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

j



<& SKAITYTOJAI PASISAKO
NAUJA ŠVENTOVĖ SUVALKŲ 

TRIKAMPYJE
“TŽ” 1986 m. 9 nr. straipsnyje 

“Nauja šventovė Suvalkų trikam
pyje” kun. S. Šileika dėsto šven
tovės reikalingumą Vidugiriuo
se. Bet yra kita medalio pusė. Pa
stačius šventovę Vidugiriuose, jo
kiu būdu nebus pasitarnauta lietu
viams, gyvenantiems toje apylin
kėje, o tik pakenkta visiems lie
tuviams Suvalkų trikampyje, nes 
susilpnės jų tvirtumas, kuris da
bar jaučiamas Punske. Minimas 
paaiškinimas, kad yra toli nuva
žiuot į šventovę pamaldoms. Tas 
nuotolis nepasikeitė: koks buvo 
ankščiau, toks yra ir dabar. Pa
sikeitė tik susisiekimo priemo
nės, ir tai į gerąją pusę. Seniau, 
kai žmonės eidavo pėsti arba va
žiuodavo arkliais, niekas nuoto
liu nesiskųsdavo. Dabar jau pas 
kiekvieną ūkininką ten yra kokia 
nors mechanizuota susisiekimo 
priemonė, taip kad tą nuotolį 
įveikt nėra sunku.

Neteisingi yra priekaištai, kad 
dėl nuotolio žmonės nenori lan
kyt pamaldų. Pastatytoji šven
tovė padėties neišgelbės. Tie, ku
rie pasiekia Punską arba Seinus, 
jiems pastatytoji šventovė nebus 
reikalinga, o tie, kurie neina dėl 
nurodomo nuotolio, neis ir kai 
šventovė bus arti. Juk yra gyve
nančių Punske, kurie ne visuomet 
ateina į pamaldas, nors jiems yra 
visai arti.

Pastačius šventovę Vidugiriuo
se, bus nutraukta pusė aktyvių 
kaimų nuo Punsko parapijos. O 
kai Punske sumažės pamaldas 
lankančių skaičius, tuomet atsi
ras reikalas panaikinti dabar 
esančią pamaldų tvarką, ir lie
tuviai pasidarys antraeiliai pa
rapijiečiai, nes dauguma bus len
kai. Tokia klasta buvo panaikin
tos pamaldos Seinuose 1946 m., nes 
visur buvo įrodinėjama, kad lietu
viai yra mažuma. Tikrovėje buvo 
atvirkščiai, ir tik po daugelio me
tų kovos, pasikeitus aplinkybėm, 
buvo grąžinta šiek tiek teisių. 
Vietiniai lietuviai nenori, kad 
tas pats pasikartotų Punske. Ne
pamirškim, kad tokie reikalai 
yra tvarkomi gerai apgalvojus ir 
numatant pasekmes. Kitaip nebū
tų duodamas leidimas statyt šven
tovę. Kas yra valdžioje? Tai žmo
nės, kurie nori, kad kuo greičiau 
susilpnėtų lietuviškas atsparumas.

Kun. St. Šileika turbūt klaidin
gai suprato ten esamą padėtį. Ne
galima palaikyt vienos pusės, ne
patyrus antrosios nusistatymų. 
Išgirdus antros pusės galvoseną, 
galbūt nereikėję rašyti: “ .. .už
sispyrusiai laikytis ‘Tėviškės žibu
riuose’ išreikštų abejonių”. Tos

abejonės yra ne “Tėviškės žibu
rių”, o ano krašto lietuvių.

Punske niekuomet nebuvo kovo
ta dėl lietuviškų pamaldų įvedi
mo, jos ten visuomet buvo. Kovo
ta, kad jos nebūtų panaikintos, 
kai į parapiją buvo atkeltas ne
mokantis lietuviškai klebonas. 
Rašoma, kad pamaldos, lietuviš
kas giedojimas ir lietuviški pa
mokslai prasidėjo nuo 1958 m., 
kai į parapiją atėjo jų apylinkė
je gimęs klebonas kun. Ignas Dzer- 
meika. Tai klaida, nes kun. Dzer- 
meika yra kilęs iš Rudelės para
pijos ir atvyko į Punską, silpnai 
mokėdamas lietuvių kalbą. Puns
ke nuo neatmenamų laikų visuo
met buvo lietuviai klebonai, ir 
pamaldos laikomos lietuvių kal
ba. Klebonas kun. Dzermeika at
vyko į Punską 1967 m., kai mirė 
toje parapijoje gimęs ir augęs 
klebonas kun. Antanas Šumins- 
kas. Pastarasis klebonavo Puns
ke nuo 1957 m. iki savo mirties.

Straipsnyje cituojamas kun. 
Dzermeikos laiškas, kuriame jis 
vadina “bedieviais” tuos, kurie 
priešinasi šventovės statymui 
Vidugiriuose. Tie “bedieviai” yra 
lietuviai patriotai, kurie rūpina
si, kad lietuviški reikalai nebūtų 
skriaudžiami nei tikybiniu nei kul
tūriniu keliu. Tik gaila, kad kai 
kurie, karjerizmo paskatinti, ne
žiūri, kad tai gali pakenkti toli
mesniam lietuvių gyvenimui Su
valkų trikampyje.

Vytautas Pečiulis

SVEIKATOS KNYGA
Kaip kovoti su visokiomis ligo

mis, mūsų lietuviškoje aplinkoje 
maža literatūros. Yra naujų kny
gų kitom kalbom, bet senesioji 
karta jomis beveik nesinaudoja. 
Mūsų gydytojų išleistų knygų vos 
keletas. “Drauge” ir “Naujienose” 
rašo dr. J. Adomavičius. Kartais 
“Dirvoje” pasirodo dr. Degėsio 
rašiniai. Žurnalas “Medicina” yra 
gydytojams skirtas. Čikagoje, 
Klivlande, Toronte gydytojai pa
ruošia paskaitų.

Lietuvių gydytojų sąjunga tu
rėtų išleisti knygą, pritaikytą mū
sų žmonėms. Vienas gydytojas ne
gali visko žinoti, bet keliolika su
dėję savo patyrimus, galėtų suda
ryti naudingą patarimų knygą. 
Tokia knyga, nesvarbu kiek ji kai
nuotų, bematant būtų išparduota.

Laukiami gydytojai ir radijo va
landėlėse su paskaitom. To klausy
tojai labai pageidauja.

Bal. Brazdžionis
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Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata — $20, JAV-se — $20 
amerikietiškų. Naujam skaityto
jui — $15.00.

PARKSIDE MEAT 
MARKET

335 Roncesvalles Ave., 
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

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius" l-me aukšte

Juozas (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 

Nemokamas namų įvertinimas

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

RE^IBK 
west realty inc., realtor 

an independent member broker

“All THE

TORONTO
Toronto miesto savivaldybė 

atsiuntė raštą, kuriame pra
nešama, kad nepasiturinčiom 
šeimom (metinės pajamos iki 
$19,000), duodama būtiniem sa
vo namų remontam parama, t. 
y. paskola iki $7,500 (inva
lidams . iki $9,500), kurios 
$4,000 gali būti negrąžinta. 
Kreiptis į Ontario Home Re
newal Program, City of Toron
to Department of Buildings 
and Inspections. Tel. 392- 
7620.

Laiškų skyriuje “The Toron
to Sun” 1986. II. 28 išspausdi
no St. Prakapo laišką, smer
kiantį anglikonų arkivyskupo 
Garnsworthy laiykseną kata
likų mokyklų finansavimo klau
simu, jo priešinimąsi Onta
rio teismo sprendimui ir tel
kimą lėšų apeliacijai. Laiške 
klausiama, kodėl jis tų lėšų ne
skiria badaujančiai Etiopijai, 
kodėl skelbia artimo meilę, bet 
jos nesilaiko praktiniame gyve
nime. Tokių ir panašių laiškų 
lietuviams svarbiais klausi
mais turėtų rašyti daugiau mū
sų tautiečiai, mokantys angių 
kalbą.

Daugiakultūrės radijo stoties 
CHIN įsteigėjas ir vadovas 
John Lombardi Toronto mies
to vadovybės kovo 6 d. apdo
vanotas žymeniu už nuopelnus 
(Civic Award of Merit). Žy
menį įteikė pats Toronto bur
mistras Art Eggleton. CHIN ra
dijo stotis šiais metais mini 
20 metų veiklos sukaktį. Iš jos 
savo programas transliuoja 
30 įvairių tautinių grupių, jų 
tarpe ir lietuviai (“Tėvynės 
prisiminimai” sekmadieniais 
1.30 v.p.p. banga FM 100.7). Be 
to, CHIN stotis turi 13.5 valan
dų programos “Global and Ci- 
ty-TV” televizijoje kiekvieną 
savaitę.

Ontario pilietiškumo ir kul
tūros ministerija paskyrė 
$320,000 įvairiom etninėm gru
pėm kaip paramą jų projek
tams. Pvz. Toronto juodukų 
sekretoriatas gavo $24,980 sa
vo seminarams, $2,950 — Ka
nados arabų federacija dau- 
gintuvui pirkti, Kanados žy
dų kongresas — $45,000 trime
tiniam suvažiavimui ir knygai 
išleisti, kiniečių informaci
jos tarnyba — $22,900, Pran
cūzų moksleivių federacija — 
$24,200, Kroatų klubas Missis- 
saugoje — $10,000, Kanados 
italų kongreso Ontario apy
garda — $24,000 ir t.t. Sąraše 
nėra nė vienos baltiečių orga
nizacijos.

GAMTOS IR ŽMOGAUS KŪRYBOS GROŽIO KELIONĖ
Graikija — Jugoslavija — Salzburgas 
1986 m. liepos 12 - rugpjūčio 3 d.d. 
Vadovas — kun. dr. Kęstutis Trimakas
Informacijai ir rezervacijai kreipkite į: 
“Travel Advisers Ine.”, 1515 N. Harlem nr. 110,
Oak Park, IL 60302, USA. TeĮ (312) 524-2244

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad TORONTO LIETUVIŲ 

NAMŲ 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. Dalyvaujančių 
registracija prasideda 1.30 valandą po pietų.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo'sudarymas: a. susirinkimo pirmininko ir 

sekretorių, b. mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo 
komisijų

3. Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas
4. Valdybos pranešimai: a. pirmininko, b. iždininko,

c. statybos ir remonto komisijos, d. visuomeninės veiklos,
e. švietimo fondo “Labdara”

5. Revizijos komisijos pranešimas
6. Revizoriaus (auditor) pranešimas
7. Diskusijos dėl pranešimų
8.1985 m. apyskaitų tvirtinimas
9.1986 m. sąmatos tvirtinimas

10. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas
11. Valdomųjų organų rinkimai: valdybos — 3 narių,

b. revizijos komisijos — 1 nario
12. Einamieji reikalai
13. Susirinkimo uždarymas

Šiais metais į Lietuvių namų valdybą bus prirenkami trys 
nariai. Iš valdybos išeina: O. Delkus, T. Stanulis ir B. Jackus, 
į revizijos komisiją bus renkamas vienas narys, iš kurios išeina 
A.Jucys.

Lietuvių namų valdyba siūlo, kad nariai gautų iš nominuoja
mo kandidato-tės raštišką sutikimą. Tam tikslui yra paruošti 
specialūs blankai, kuriuos nariai gali gauti LN raštinėje arba 
susirinkimo metu. Be to, valdyba siūlo, kad kandidatų-čių siū
lytojai, nemažiau kaip du nariai, pasirašytų nominacijos blanką 
ir įteiktų metinio susirinkimo nominacijų komisijai.

Nariai, norintieji perleisti balso teisę kitam asmeniui, privalo 
laikytis korporacijų įstatymo (Corporation Act) reikalavimų ir 
įgaliojimus (proxy), patvirtinus jų parašus notarui (Notary Public), 
pristatyti į LN raštinę nevėliau 1986 m. kovo 20 d., 10 v.r. įgalioji
mai, nepatvirtinti notaro ir gauti po minėtos datos, nebus pripa
žinti teisėtais. įgaliojimų blankus galima gauti LN raštinėje.

Lietuvių namų valdyba

™.6ų EKSKURSIJOS
į VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS
1. Balandžio 3-16
2. Gegužės 28 - birž. 11

(išparduota)

3. Liepos 2-11
4. Liepos 16-30

5. Rugpjūčio 20 - 29
6. Rugsėjo 3-17
7. Spalio 8-17

Grupes 2, 5 ir 7 lydėsiu aš pats. Norintiems nupirksiu automobilius arba ir kitus reikmenis

MASKELL INSURANCE
INTHEMfiS 

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 •

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.

I U E N AS
All Seasons Travel, B.D

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais kreiptis 
V. BAČĖNAS

tel. S33-353V
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

Wasaga Beach, Ont.
VASARIO 16 MINĖJIMAS įvyko 

vasario 23 d. Gerojo Ganytojo mi
sijos salėje. Jį surengė KLB vieti
nė apylinkė, pirmininkaujama J. 
Mažeikos, ir vietinė misija. 11 v.r. 
pamaldas atlaikė ir pritaikytą 
pamokslą pasakė kun. K. Kaknevi
čius. Po pamaldų įžanginį minėji
mo žodį tarė pirm. J. Mažeika ir 
pakvietė A. Vitkienę paskaityti 
savo ir kitų autorių poezijos. Pa
skaitą skaitė adv. J. Kuraitė-La- 
sienė. Joje gvildeno galimybes iš
laikyti tėvynės Lietuvos meilę bei 
lietuvybę būsimose kartose. Pa
skaitininke yra gimusi Kanadoje, 
bet kalba taisyklinga lietuvių kal
ba. Už tai jinai susilaukė gausių 
katučių. Iškilmė baigta Lietuvos 
himnu. Po to visi vaišinosi mūsų 
apylinkės ponių paruoštais Užkan
džiais. Jo-tas

Edmonton, Alberta
VASARIO 16 MINĖJIMAS, su

rengtas KLB Edmontono apylinkės 
valdybos pastangomis, įvyko Lie
tuvių namuose vasario 22 d. Mi
nėjimą pradėjo valdybos svei
kinimo žodžiu dr. P. Klemka. Jis 
buvo ir programos pranešėju.

Programos pradžioje buvo ro
domas filmas iš Šv. Kazimiero 
500 metų sukakties iškilmių Ro
moje. Visus maloniai nuteikė Šv. 
Petro bazilikoje matoma didelė, 
iš įvairių pasaulio dalių tautie
čių maldininkų grupė, tautiniais 
drabužiais pasipuošę choristai, 
o ypač Šv. Tėvo liturginės apei
gos, kurių metu jis net keletą 
kartų prabilo lietuvių kalba. Tai 
buvo tikrai įspūdingi ir jaudinan
tys momentai.

Juozas Popikaitis trumpoje kal
boje nušvietė varpininko ir Lie
tuvos himno autoriaus Vinco Ku
dirkos pagrindinius gyvenimo 
bruožus bei padeklamavo lietu
vių ir anglų kalbomis jo poemą 
“Labora”. Edmontono latvių orga
nizacijų vardu dalyvius sveikino 
Aleksandras Stals, pareikšdamas, 
kad jau 20 metų iš eilės dalyvau

ja Vasario 16 lietuvių minėjime 
Edmontone.

Po trumpos pertraukos dalyviai 
buvo supažindinti su pagrindi
niu minėjimo kalbėtoju Arūnu 
Čiuberkiu iš Niujorko. Tai jauno
sios kartos Klivlande gimęs, bet 
gerai ir aiškiai lietuviškai kalbąs 
vyras. Jis savo turininga kalba 
bei įdomiomis mintimis dalyvius 
taip sužavėjo, kad po paskaitos, 
visiems sustojus, buvo palydėtas 
gausiu rankų plojimu. Ačiū dar 
kartą, Arūnai, už atsilankymą ir 
puikią paskaitą!

Po oficialios dalies sekė bend
ra vakarienė, paruošta mūsų šau
nių šeimininkių. Bufete stropiai 
darbavosi Valteris Dovydaitis. 
Šokiams grojo plokštelių muzika. 
Dalyvavo per 70 asmenų. Sekančią 
dieną, vasario 23, sekmadienio 
popietę, Lietuvių namuose dar 
kartą buvo rodomas filmas apie Šv. 
Kazimiero sukakties iškilmes 
Romoje.

SUSIRINKIMAS. Kovo 2 d. Lie
tuvių namuose įvyko metinis Bend
ruomenės ir LN akcininkų susi
rinkimas. Pirm. Algis Dudaravi- 
čius apibūdino svarbesnius atlik
tus bei dabar vykdomus darbus, o 
ižd. Hana Kasperavičienė patei
kė pajamų-išlaidų sąmatą. Sekre
toriavo Rita Burbulevičiūtė-Koski.

Po klausimų bei diskusijų sekė 
naujos valdybos rinkimai. Dau
gelio pageidavimu ir visų prita
rimu buvo perrinkta senoji val
dyba su papildomai išrinktais na
riais — Angele Loyer (Augyte) ir 
Kristina Kasper. Be minėtų asme
nų, valdyboje yra Ona Druteikie- 
nė ir Bronius Žilinskas.

Laikiną koordinavimo darbą 
atvykusioms svečiams gintarie- 
čiams ir kt. apsiėmė Nijolė Karo- 
saitė. Ši naujai perrinkta valdy
ba dirbs bendrą darbą Bendruo
menės LN reikalams. Po rinkimų 
buvo vėl plačiau ir išsamiau na
grinėta LN remonto bei baldų įsi
gijimo reikalai, kurių išlaidoms 
padengti bus naudojami kazino 
lošimuose laimėti pinigai.

Dobilas

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

ADVOKATAS A. PUTERIS

nuo 1985 metų spalio 1 dienos 
perkėlė savo raštinę į

3425 Dundas St. W., Suite 200,
(prie Jone Sr.), Toronto, Ont. M6S2S4

Telefonas (416) 763-3362

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS

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

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

namų pirkimo ir pardavimo agentė

Birutė Grigaitytė-Spudienė,

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

įstaigos telefonas: 535-2500

Namų telefonas:445-9469

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

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

Narys “Better Business” biuro

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

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
(416) 533-1121
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^spaudos vakaras
/ balandžio 5, Atvelykio šeštadieni, didžiojoje Anapilio salėje.

Dalyvaukime visi ir paremkime lietuviškąją savo spaudą!

® MONTREAL

MENINĖJE PROGRAMOJE išgirsite savo 
dainomis pagarsėjusi Montrealio lietuvių 
vyrų oktetą, vadovaujamą jauno muziko 
A. Stankevičiaus.
PRAMOGINĖJE DALYJE galėsite pasi
džiaugti smagia orkestro "Good Time Boys" 
šokių muzika.

DALYVAUSITE dviejose loterijose — 
didžiojoje ir mažojoje (su (ėjimo bilietais). 
PASIVAIŠINSITE žymiosios kulinarės 
J. Bubulienės gamintais valgiais ir įvairiais 
baro gėrimais.

Stalai (po 10 asmenų) bei vietos užsakomi iš 
anksto šiokiadieniais “TŽ” administracijoje 
tel. 275-4672 arba parapijose po pamaldų 
sekmadieniais. Bilieto kaina — $6 asmeniui 
studentams — $3 (balkone).

Vakaro pradžia - 6.30 v.v., 
meninės programos — 7 v.v.

Visus dalyvauti kviečia —
Tėviškės žiburių” leidėjai

Šv. Kazimiero šventė. Kovo 2 d.,
10 v.r., uniformuoti skautai su vė
liavomis dalyvavo pamaldose, mi
nėdami savo globėjo šventę. Mi
šias laikė ir pamokslą pasakė Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
kun. St. Šileika. Per pamaldas 
giedojo “Pavasario” mergaitės, 
vargonuojant muz. A. Stankevičiui.

Šaulių susirinkimas. Kovo 2 d.,
11 v.r., kun. St. Šileika, šaulių dva
sios vadas, laikė Mišias šaulių 
intencija. Po pamaldų šauliai tu
rėjo metinį susirinkimą.

Špeciali rinkliava Lietuvos ti
kinčiųjų šalpos reikalams buvo 
kovo 2 d.

Metinis “Lito” susirinkimas nu
matomas šaukti balandžio 19 d. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje.

A.a. Benediktas J. Rugienius, 
67 m. amžiaus, mirė vasario 27 d. 
Palaidotas ':ovo 3 d. Notre Dame 
dės Neiges kapinėse. Liko žmona, 
trys dukterys su šeimomis ir kiti 
giminės. B. S.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Va
sario 26 d. pakrikštytas Juozo ir 
Dianos Rašytinių sūnus Nikolio 
vardu. Krikšto tėvais buvo Roma 
Lietuvininkaitė su vyru P. Pinge- 
tore. Jauna Rašytinių šeima augi
na sūnų Kristijoną, dukrelę Kot
ryną ir naujagimį Nikolį. —Para
pijos komitetas organizuoja tra
dicinius parapijos pietus; kartu 
bus paminėtas šventovės atnauji
nimas. — Kovo 1 d. netikėtai, ei
nant su žmona gatve, nuo širdies 
priepuolio mirė Vincas Mitčelis 
(arti 80 m. amž.). Šis tautietis bu
vo parapijos stalius, elektrikas 
ir kitokių parapijos darbų vygdy- 
tojas. Jis padėdavo ir savo tau
tiečiams. Palaidotas kovo 5 d. Cote 
de Neiges kapinėse. Skč.

A. a. D. Ralys savo turtą — žemės 
sklypą testamentu užrašė Kana
dos lietuvių fondui. Jį pardavus, 
šis fondas gaus per $30,000.

TORON T O Greitas ir tikslus patarnavimas!
Anapilio žinios

— Gavėnios rekolekcijos Lietu
vos kankiniu šventovėje — kovo 
20-23 d.d. Vedėjas — kun. J. Duo
ba, marijonas, iš Čikagos.

— Religinei Lietuvos šalpai 
popietė — kovo 23. sekmadienį.
12.30 v.p.p. Anapilio salėje (žiūT. 
skelbimą).

— Kun. K. Kaknevičius išvyko 
lankyti lietuviu kolonijų — Sud- 
buryje, Sault Ste. Marie, Edmon- 
tone ir Kalgaryje. Grįš po Velykų.

— Religinei Lietuvos šalpai pa
pildomai surinkta $512. Stambes
nes sumas paaukojo: $100 — K. J. 
Rugiai. M. A. Vaišvilos; $50 — M. 
Povilaitienė. VVasagoje religinei 
Šalpai surinkta $111.

— Paaukojo Šv. Jono lietuviu ka
pinėm — $125 E. Baltrušaitienė 
(savo mirusio vyro atminimui); 
parapijai $200 — Galiauskų šei
ma (a.a. Kazimiero Galiausko 
atminimui); $100 — V. I. Pečiu
liai, a a. kun. St. Kulbio pamink
lui Anapilio kapinėse $60 — kun.
K. Kaknevičius.

— Mišios kovo 16, sekmadienį, 
10 v.r. — už a.a. Juozą Kriaučiū
ną, 11 v.r. — už a.a. Teklę Radžiu- 
nienę, Oną Matukaitienę.

— A. a. Konstancija Bačėnienė. 
93 m., mirė kovo 8 d., laidojama 
kovo 12 d. lietuviu kapinėse.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldose kovo 9 d. prisi

minėme J ievą Vyšniauskienę, kuri 
mirė 1981 m., vasario 3 d., ir Joaną 
Kirėjevicnę, kuri mirė 1980 m. 
kovo 9 d.

— Pamaldos kovo 16 ir 23 d. — 
11.15 v.r.

— Kovo 22 d., 7 v.v., gavėnios 
apmąstymo vakaras — šventovė
je. Vadovaus parapijos moterų 
draugija, pamokslą pasakys Ire
na Delkuvienė.

— Parapijos choras renkasi 
kovo 17 ir 24 d.d.. 7.30 v.v., para
pijos salėje.

— Lietuviams evangelikams 
bus laikomos pamaldos su Šv. 
Vakariene Wasaga Beach kovo 
19 d., 11 v.r.. pas Eleną Kanschat, 
(160 Valerie Cresc., Wasaga 
Beach. Ont., tel. (705) 429-3411). 
Kviečiame lietuvius evangelikus 
iš Wasaga Beach ir apylinkės da
lyvauti.

Lietuvių namų žinios
— Kovo 6 d. įvykusiame LN val

dybos posėdyje buvo aptarti vi
suotinio susirinkimo ir švietimo 
fondo "Labdara“ reikalai, nusta
tytos velykiniu pietų bilietų kai
nos.

— LN ligonių lankymo būrelis 
kovo 14. penktadienį. 7.30 v.v.. 
kviečia talkininkų posėdį. Visi 
galintieji prisidėti prie ligo
nių lankymo prašomi dalyvauti.

— LN vyrų būrelis kovo 9 d. tu
rėjo metinj susirinkimą. Valdybos 
nariai padarė veiklos pranešimus. 
1987 m. nutarta rengti pirmųjų 
pokarinių ateivių pažinčių atnau
jinimo pobūvį. Išrinkta nauja val
dyba: A. Bričkus. H. Chvedukas, 
V. Kulnys. Z. Rėvas. T. Stanulis. 
A. Sukauskas. L. Venckus.

— Tautodailės instituto atsto
vės — A. Vaitonienė ir L. Nakro- 
šienė savo rodiniais papuošė LN 
vitrinas. Joms talkino LN atsto
vė L. Balsienė.

— Balandžio 27 d. rengiama dr. 
J. Karvelio paskaita apie antro
sios komunistinės okupacijos me
tu vykusį lietuvių partizanų pa
sipriešinimą ir kovas.

Jaunų talentų popietė — kon
certas įvyks balandžio 13, 
sekmadienį, Anapilio salėje. 
Pageidautina, kad ne vien tik 
instrumentalistai, bet ir kitų 
meno šakų jaunimas susido
mėtų ir dalyvautų šiame meti
niame pasirodyme. Informaci- 
jos-registracijos reikalu skam
binti Slavai Žiemelytei tel. 
823-7261. Rengia — Lietuvos 
kankinių parapijos kultūros 
sekcija.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Tikinčios Lietuvos dienos 

proga religinei Lietuvos šalpai 
surinkta $9,655. Aukos šiam tiks
lui renkamos iki kovo mėnesio 
pabaigos, po to bus persiųstos 
religinės šalpos centrui. Pernai 
surinkta $10,089.00.

— Metinės parapijos rekolekci
jos vyksta visą šią savaitę. Ve
dėjas — kun. A. Saulaitis, SJ. 
Šiokiadieniais Mišios ir pamoks
las 9.30 v.r. ir 7.30 v.v., šeštadie
nį 9.30 v.r. ir 4 v.p.p. Šeštadienį 
išpažintys — nuo 2 v.p.p. iki 4 
v.p.p. ir prieš kiekvienas reko
lekcijų Mišias.

— Kovo 6 d. palaidoti: a.a. Sta
sys Barančiukas, 65 m., a.a. Jonas 
Vasiukevičius, 85 m.; kovo 7 — a.a. 
Emilija Jarašūnienė, 79 m.; kovo 8
— a.a. Pranas Tarvydas, 84 m.; ko
vo 10 — a.a. Vytautas Sutkaitis, 
59 m.

— Pakrikštytas: Gerrit-Simon- 
Jan, Birutės (Petrilaitės) ir Ge
rardo Scargo sūnus.

— Metinis parapijos susirin
kimas — kovo 23 d., tuoj po 11.30 
v. Mišių Parodų salėje.

— Parapijai aukojo: A. M. Žižiai 
$350, E. J. Sičiūnai ir Ž. D. Vaiče
kauskai $300, K. Adomaitis-Zabie- 
la $100; $50 — KLK moterų dr-jos 
skyrius, V. T. Kasperavičiai, I. 
Čiurlienė, E. J. Sičiūnai; pran
ciškonų klierikų fondui — S. M. 
Gudaičiai $70; “LKB Kronikai“ —
L. Balaišis $50; vyskupo fondui
— KLK moterų dr-jos skyrius $50, 
J. Maniuška $20; religinei šalpai
— A. Kantvydas $300, J. V. Gus
tainis $200, V. Matulaitis $125; 
$100 — A. Zulonienė, A. B. Girčiai, 
S. V. Liuimos, J. E. Čuplinskai, 
J. Ignaitis, M. A. Basalykai, J. O. 
Gustainiai, P. Skablauskas, A. V. 
Žakai, A. Katelienė, J. B. Banai
čiai, V. Montvilas, O. Plenienė, 
N. N.; $75 — D. Simanavičiūtė; 
$70 — J. A. Puteriai; $60 — J. B. 
Vaidotai, E. Kudreikis.

— Mišios kovo 16, sekmadienį,
8.30 v.r. — už a.a. Povilą Raudį,
9.30 v.r. — už a.a. Oną Mikšienę, 
10.15 v.r. — už Ališauskų mirusius, 
parapijos geradarius, 11.30 v.r. — 
už parapijiečius, 7 v.v. specialia 
intencija.

P A 1) Ė K A
Susirgęs kurį laiką gydžiausi li

goninėje, o dabar — namuose.
Dėkoju už gydymą ir operaciją 

dr. A. Pacevičiui, dr. Casella, dr. 
Yao. Patyriau daug nuoširdumo iš 
įvairių asmenų, jiems reiškiu nuo
širdžią padėką už paguodos žo
džius. kortelės, gėles ir kitokias 
dovanas: E. S. Kuzmickams, S. V. 
Jurevičiams, H. J. Banyliams, A. 
B. Kernoghan, P. Čiurliui, A. J. 
Gudavičiams, S. S. Roy, Z. J. Didž- 
baliams, G. J. Bakšoms, A. K. Iva
nauskams. I. J. Morkūnams, J. Raš
kauskui su šeima. V. Lėverienei.
M. Raškauskienei, J. Radzevičiui. 
J. J. Ignatavičiams. J. Denisevi- 
čiui, K. Žebrauskui. B. Genčiui, 
žmonai, sūnui Vygintui, sūnui Pet
rui su šeima. Ypatinga padėka M. 
Žaliauskui, kuris teikė visokią 
pagalbą.

Jūsų - Juozas Raškauskas

Dienraštis “The Globe a. 
Mail” 1986. III. 14 paskelbė 
platų straipsnį “A flaw in Ca
nada's search to uncover war 
criminals", kuriame jo auto
riai prof. R. Vaštokas ir L. Lu- 
ciuk išryškina Deschenes ko
misijos vienašališką paskirtį
— jieškoti vien nacių karo nu
sikaltėlių. Straipsnyje prime
nama. kad yra ir sovietinių ka
ro nusikaltėlių, atlikusių taut- 
žudiškų veiksmų Baltijos vals
tybėse ir Ukrainoje. Be to, au
toriai iškelia susidariusią 
įtampą tarp žydų ir R. Europos 
tautų ateivių bendruomenių 
ryšium su vienašališku karo 
nusikaltėlių jieškojimu, pa
remtu nepatikimais sovietų do
kumentais.

Š. m. kovo 16, sekmadienį, 2.30 v.p.p., 

Toronto Lietuvių namuose rengiamas

SIMPOZIUMAS: 
“Sportas, jaunimas ir lietuvybė”

Įvadas - dr. Rimas Petrauskas. ♦ Pirmininkas -
Paskaita - Valdas Adamkus iš Čikagos. 0 Rimvydas Sonda.

Po paskaitos — atsakymai į klausimas ir diskusijos
Visi kviečiami dalyvauti
įėjimas nemokamas Rengia — Kultūrinė LN komisija ir LN vyrų būrelis

Maloniai kviečiame *
a tsila n Ryti į __ g}

talpos
tikintiesiems paremti 

kovo 23, sekmadieni 12.30 v.p.p., didžiojoje Anapilio salėje.
• Tai dienai pritaikyta tema kalbės kun. J. Duoba, MIC, rekolekcijų vedėjas, iš Čikagos
• Meninę programą atliks dainos vienetas “Sutartinė”, vadovaujant N. Benotienei
• Pietus paruoš J. Bubulienė. BHietus-kvietimus (suaugusiems $10, vaikams - iki 6 metų
nemokamai, nuo 6 iki 15 m.- $5) prašome įsigyti iš anksto parapijos salėje sekmadieniais po Mišių 
arba kitomis dienomis užsisakyti pas G. Trinkienę tel. 762-9517, vakarais - pas A. Augaitienę tel. 
231-7416, V. Balčiūną tel. 651-5207. Popietę rengia ir visus dalyvauti kviečia
KLK moterų dr-jos Lietuvos kankinių par. skyrius ir parapijos tarybos socialinių reikalų sekcija

Tradicinis “Tėviškės žibu
rių” spaudos vakaras — balius 
rengiamas balandžio 5, Atvely
kio šeštadienį. Anapilio salėje 
(plačiau žiūr. skelbime). Ren
gėjai maloniai kviečia visus 
tautiečius jame dalyvauti ir 
prisidėti prie savo laikraščio 
gyvavimo.

Tikinčiosios Lietuvos diena 
kovo 2 buvo paminėta ne tik
tai lietuvių, bet ir daugelyje 
nelietuvių katalikų šventovių 
visoje Kanadoje. Tai liudija 
visa eilė laiškų, gautų iš dau
gelio Kanados vyskupų. Tikin
čiosios Lietuvos dieną kasmet 
rengia Kanados lietuvių kata
likų centras, kurį sudaro pa
rapijos ir organizacijos.

Vasario 16 gimnazijai paau
kojo $500 KLB Hamiltono 
apyl. valdyba ir $30 Tatjana 
Renkauskienė iš Toronto. Šiuo 
metu, kai tenka statyti ber
niukų bendrabutį, prašoma au
kų iš visų L. Bendruomenės 
apylinkių valdybų ir visų lie
tuvių. Aukas siųsti KLB iždi
ninkui J. Krištolaičiui (Box 
446, Waterdown, Ont. LOR 2H0) 
arba L. Tamošauskui (236 Do- 
vercourt Rd., Toronto, Ontario 
M6J 3E1). Paaukojusiems $15 
ir daugiau išduodami kvitai 
atleidimui nuo mokesčių.

L. Tamošauskas.
KLB švietimo komisijos narys 

gimnazijos reikalams

Atsisveikindami su a.a. inž. B. 
Baranausku, draugai ir pa
žįstami paaukojo Kanados lie
tuvių fondui: $30 ■*— J. Bičiū
nas; $25 — A. L. Rusliai. T. V. 
Sičiūnai. A. R. Sapijoniai; $20 
— K. Budrevičius, S. Kėkštas, 
dr. O. Gustainienė, A. Nausė
das, P. Čiurlys, J. Juodikis, 
T. Stanulis, B. Sapijonienė, H. 
Stepaitis; $15 — V. Matulevi
čius; $10 — V. Bačėnas, L. Bal
sys, M. Urbonas, A. Ciplijaus
kas, R. Paškauskas; $5 — G. G. 
Baltaduonis.

LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ
“LITHO-ART” LIMITED

jieško asmens,
norinčio išmokti spaustuvės darbų su galimybe 
įsijungti dalininku (bendrovę. Skambinti 

(416) 533-4363, vakarais (416) 233-7321.

Išlydint amžinybėn savano
rį leitenantą a.a. Antaną Samu- 
laitį (Kanadon atvyko 1926 m., 
mirė 1986 m. vasario 18 d.), gi
minės ir draugai aukas skyrė 
Kanados lietuvių fondui: $30 — 
A. L. Samulaičiai, K. A. Malaš- 
kevičiai; $25 — Mykolas Januš
ka, Vincas Januška; $20 — E. 
K. Kalasauskai; $10 — V. Za
vadskienė, P. O. Ziminskai; 
$5 — O. Demereckienė.

Misijonierius Indijoje, įstei
gęs naują misiją, prašo “TŽ” 
skaitytojus siųsti jam įvairius 
religinius reikmenis: rožinius, 
statulėles, škaplierius, meda- 
likėlius, vartotus ir nevarto
tus religinio turinio Kalėdų 
atvirukus, religinius paveiks
lus, vartotus drabužius ir ki
tus reikmenis, galinčius pagel
bėti neturtingai misijai. Adre
sas: Rev. Fr. Paul Cruz, Kada- 
voor Church, Mathilil PO, Qui- 
lon 691-601. Kerala, India.

Patikslinimas. “TŽ” 1986 m. 
9 nr. išspausdintame straips
nyje “Buvusių Lietuvos studen
tų iškilmė Jeruzalėje” pažymė
ta. kad ta iškilmė įvyko 1985 
m. spalio 14 d. Iš papildomai 
gauto pilno iškilmės almana
cho aiškėja, kad toji šventė 
įvyko 1984 m. spalio 14 d. Tel 
Avive. Joje buvo paminėta bu
vusių Lietuvos žydų akademi
nių korporacijų 60 metų sukak
tis. Dalyvavo apie 200 asme
nų. Pirmininko pavardė, kuri 
nebuvo pažymėta, yra adv. Av
raham Tory-Golub.

“Tėviškės žiburių” skaity
tojai, keičiantys adresus, pra
šomi būtinai pažymėti ir seną
jį savo adresą, pilną vardą 
bei pavardę. Tuo būdu bus iš
vengta daug klaidų bei nesusi
pratimų.

Daug pasidarbavę asmenys 
savanoriškoje veikloje dau- 
giakultūrių reikalų srityje 
šiais metais buvo pagerbti spe
cialiu žymeniu. Tokių asmenų 
buvo rasta 10 iš 250 pasiūly
tų. Žymenis (marmuro ir meta
lo skulptūra) įteikė min. dr. 
Lily Munro. Sąraše nėra nė vie
nos lietuvių ar kitų baltiečių 
pavardės.

Apie didėjančią įtampą 
tarp Rytų Europos ateivių ir 
žydų bendruomenių ilgą 
straipsnį išspausdino “The 
Globe a. Mail” 1986. III. 1. 
Straipsnio antraštė: “War 
crimes probe raises commu
nity, racial tensions”. Jo 
autorius — Murray Campbell. 
Jis cituoja žydų atstovų pa
reiškimus, kuriuose sakoma, 
kad nacių karo nusikaltėlių 
jieškojimas liečia tiktai pa
skirus asmenis, o Rytų Euro
pos ateivių atstovai mano, 
kad tai paliečia ištisas tau
tines bendruomenes, ypač per 
komunikacijos priemones.
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. Balionas.

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

LITAS
MONTREALIO LIETUVIŲ KREDITO UNIJA 

1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8 

Tel. 766-5827; 766-5830

Skyriai: 39O7A Rosemont Blvd, ir 

Šv. Kazimiero parapijoje

KASOS VALANDOS:

Pirm., antr., treč. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Sekmadieniais

1475 DeSeve
9.00-3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00
10.30-12.30

Atliekame visus bankinius patarnavimus
Aktyvas - virš $17,000,000. rezervas - $600,000.
Dabartinių palūkanų informacija “LITE”

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Tel. Bus.: 722-3545
Res.: 256-5355

3907A Rosemont šv. Kazimiero par.

4.00-8.00 ---------
2.00-6.00 ---------

--------- 10.30-12.30

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

PINIGŲ INVESTAVIMUI parduo 
damas dviejų miegamųjų butas To
ronte, Lakeshore Blvd. W. Skambin
ti (416) 252-4875.

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

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

LIETUVIŲ BENDRANAMYJE 
(condominium) St. Petersburg 
Beach, Fl., parduodamas erdvus 1 
miegamojo butas antrame aukšte, 
patogioje vietoje, arti miesto pa
plūdimio, susisiekimo ir krautuvių 
Tel. (813) 360-0901.

FLORIDOJ PARDUODAMAS KON 
DOMINIUMAS (dviejų miegamąją) 
centrinėje-rytinėje Floridoje, ne
toli Fort Pierre, ant Atlanto kran
to. Platesnės informacijos prašome 
kreiptis į dr. Joną Valaitį: 5204 
Ellington, Western Springs, 1L 
60558, USA. Tel. (3 1 2) 246-2775.

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.


