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Iškeliaujanti karta
Išeivinis mūsų gyvenimas keitėsi visą laiką, tik mes 

tą kaitą nelabai jautėm. Kartais atrodė, kad jis visą lai
ką toks pat, su tom pačiom problemom, tačiau dabar, po 
trijų ar net keturių dešimtmečių, pajutom gana stiprų 
keitimąsi, visur plačiai pastebimą, būtent vyriausios 
kartos iškeliavimą — paskutinę emigraciją ir jaunesnės 
kartos atėjimą. Pagreitintu tempu kapinėse pradėjo gau
sėti tautiečių kapai. Artimoje ateityje jie dar greičiau 
gausės, nes metų skirtumas tarp vyriausios kartos atsto
vų yra labai nežymus. Todėl netenka stebėtis, kai per 
vieną kurią savaitę lietuvių kapinėse ir kitur išdygsta net 
keli nauji kapai. Dėl tos pačios priežasties iškyla vis di
desnis reikalingumas slaugos namų, kuriuose galėtų pri
siglausti senatvės negalių bei ligų paliesti tautiečiai. 
Jie yra mieli šeimų nariai, tačiau ateina laikas, kai šei
mų pagalba pasidaro nepakankama, kai prireikia spe
cialiai paruošto personalo. Nesant lietuvių pastatytų 
slaugos namų, tenka kreiptis į kitataučius. Gera bent 
tiek, kad vienur bei kitur yra lietuvių pastatyti pensinin
kų namai, kaip pvz. Toronte, Hamiltone, Klivlande, bet 
jie nėra skirti slaugos reikalingiems tautiečiams. Tokie 
slaugos namai yra, rodos, kol kas tiktai Putname.

IŠKELIAUJANTI karta, kuri dar tebėra mūsų tarpe 
ir, kiek galėdama, dalyvauja lietuviškame gyvenime, 
verta specialaus dėmesio. Juk tai žmonės, kurie at

keliavo iš Lietuvos be cento kišenėje ir per keletą dešimt
mečių sukūrė didelį medžiaginį ir kultūrinį lobį. Kurion 
sritin bepažvelgsi, rasi labai žymius jų pėdsakus. Me
džiaginėje srityje jie savo kietu darbu pasiekė tiek, kad 
įsigijo namus, automobilius, išmokslino savo vaikus, ap
rūpino juos gyvenimo reikmenimis, sutaupė jiems nema
žas sumas lėšų bei kitokio turto. Dosniomis savo auko
mis jie pastatydino šventoves, kultūros centrus, stovyk
lavietes, įsteigė visuomeninės ir kultūrinės veiklos fon
dus, šeštadienines mokyklas, suorganizavo chorus, tau
tinių šokių grupes, mėgėjų teatrus, laikraščius, muzie
jus, parašė ir išleisdino daugybę knygų, enciklopedijas, 
sukūrė ištisas galerijas paveikslų, muzikos veikalų r?pe- 
rų, sporto srityje subūrė klubus, kuriuose jaunimas ir 
šiandieną tebesportuoja. Mokslo srityje atsirado visa 
eilė žymūnų, kurie pasireiškė gyvenamojo krašto inte
lektualinėje visuomenėje, bet liko mažiau žinomi lietu
vių gyvenime. Visa tai rodo vyriausios kartos pajėgumą, 
kuris kasdieniniame gyvenime gal net nebuvo labai pa
stebimas, tačiau bendrame vaizde spindi ryškia šviesa.

AR ta iškeliaujanti karta sulauks jaunosios kartos dė- 
mesio? Tai klausimas, kuriam dar nėra atsakymo.

-ž Remiantis kasdienine patirtimi, galima betgi 
teigti, kad jaunoji karta visų tų minėtų lobių taip ryškiai 
nemato ir per daug jų nevertina. Ji yra užaugusi imigra
cijos krašte, kurio kultūros lobiai jai yra artimesni bei 
suprantamesni. Lietuviškieji lobiai jai atrodo lyg toli
mas senovės aidas, vos girdimas mūsų dienose. Didesnio 
dėmesio vyriausioji mūsų karta gali tikėtis tuose kraš
tuose, kur pabrėžiamas tautinių kultūrų įvairumas, tėvų 
kalbos branginimas. Pvz. minėtinas Hamiltono jaunųjų 
ateitininkų mostas — pagerbimas senelių, mokiusių juos 
lietuvių kalbos. Minėtinas taipgi Toronto Maironio mo
kyklos užmojis — lankyti didžiųjų švenčių progomis se
nelius, gyvenančius “Vilnius Manor” rūmuose. Bet tai 
reti ženklai, rodantys jaunimo dėmesį vyriausiajai kar
tai. Jie dar labai kuklūs. Iškeliaujanti mūsų karta yra 
verta daug didesnio dėmesio. Pastarasis dažniausiai at
siranda tiktai laidotuvėse, kai senelis jau nieko negirdi 
ir nemato. Tada pasipila apgailestaujančios kalbos, pa
negirikos, iškeliančios velionių darbus. Visa tai turėtų 
pajusti iškeliaujanti karta dar gyva būdama, kad galėtų 
pasidžiaugti savo laimėjimais, lydinčiais į anapus.

Petsetulio kieti
VIENOJE PRASIDĖJO TRECIOJI 1975 M. HELSINKIO AKTO 
vykdymų peržiūros konferencija, kurioje ir vėl pagrindinis dė
mesys teks Sovietų Sąjungos laužomoms žmogaus teisėms. Šią 
temą konferencijos atidaryme pabrėžė JAV valstybės sekr. G. 
Shultzas, primindamas ilgą žmogaus teisių pažeidimų sąrašą R. 
Europoje, tapusį ten gyvenančių europiečių tragedija. Kanados 
užsienio reikalų ministeris J. Clarkas taip pat pareikalavo iš 
Sovietų Sąjungos ne tuščių žodžių, o konkrečių veiksmų pažeis
toms žmogaus teisėms atstatyti. Sovietų užsienio reikalų minis
teris E. Ševardnadzė kovą už žmogaus teises, kaip ir anksčiau, 
pavadino nelegaliu kišimusi į Sovietų Sąjungos vidaus reikalus. 
Pasak jo, tokia savo taktika JAV vadovai trukdo pasaulinio nusi
ginklavimo reikalus. Iš tikrų •---------------------------------------------

Telefonu iš Vienos
Helsinkio akto peržiūros konferencija ir baltiečių demonstracija

J, DANYS

Ši konferencija prasidėjo 
taip kaip parengiamoje sesi
joje buvo numatyta, lapkričio 
4 d. 11 vai. Tai buvo naujiena, 
nes per kelerius metus visada 
buvo vėluojama. Didžiausia 
kliūtis būdavo sovietų reika
lavimas skirti nusiginklavi
mui ir ekonominių mainų rei
kalams daug laiko ir visai ma
žai žmogaus teisių klausimams. 
Jau pirmą dieną pasirodė, kad 
sovietai keičia savo taktiką 
ir kalbos toną. Jų užsienio rei
kalų ministeris Ševardnadzė pa
brėžė, kad Europos kraštai tu
ri glaudžiai bendradarbiauti 
savo tarpe, nes jų gerovė ir 
saugumas priklauso tik nuo jų 
pačių. Taigi duodama supras
ti, kad Amerikos kraštai ne
priklauso Europos sistemai. 
Sovietams taika esanti pats 
svarbiausias reikalas ir jie 
savo piliečiams užtikrina vi
sas pagrindines žmogaus tei
ses.

Didžiausias pagrindinių 
žmogaus teisių laužytoja esan

ti JAV-bės. Sovietai siūlo su
rengti plataus masto žmogaus 
teisių konferenciją Maskvo
je. Pasiūlymas nustebino ir 
vyriausybių delegatus, ir gau
sius spaudos atstovus. Tiktai 
klausimas kokiom sąlygom so
vietai tokią konferenciją ga
lėtų įvykdyti.

Tuzinas torontiškių su pen
kiolika tautinių vėliavų, va
dovaujamas Gražinos Lapie
nės, atvyko 3 dienas prieš kon
ferencijų pradžią ir aktyviai 
dalyvavo baltiečių demonstra
cijoje lapkričio 4 d.

Lietuvių ir latvių gimnazijų 
moksleiviai iš V. Vokietijos, 
apsirengę tautiniais drabu
žiais, teikė daug spalvingu
mo demonstracijai, kuri buvo 
įspūdinga. V. Vokietijos tele
vizijos tinklo apžvalgoje buvo 
matyti ryškios lietuvių vėlia
vų spalvos. Galima buvo atpa
žinti ir kai kuriuos torontiš
kius.

Demonstracijoje kalbėjo dr. 
K. Bobelis, dabartinis Pasau
lio baltiečių santalkos pirmi-

Lietuvių vaikų darželyje Toronte: ARAS MARIJOŠIUS (viduryje) dalina sausainius; ima BARIUKAS JUKNEVI
ČIUS (dešinėje) ir LIVIJA BERIŪTĖ (kairėje) Nuotr. St. DabkausKas nubloškė mus į blogio gelmes?...

Kritiški sovietiniu rašytojų balsai apie dvasinę jų krašto krizę

Amerikiečių dienraštis “Chris
tian Science Monitor” 1986.X.4 iš
spausdino įsidėmėtiną straipsnį 
apie sovietų rašytojų balsus, kri
tiškai vertinančius dvasinę Sov. 
Sąjungos būklę. 'Straipsniu auto
rius yra Boris Rumer, dirbantis 
JAV Harvardo universitete įsteig
tame Rusų tyrimo centre. Čia pa
teikiame jo straipsnio vertimą. RED.

Po Brežnevo mirties sovie
tinėje visuomenėje išryškėjo 
būklė, kurią vadovaujantys so
vietų rašytojai vadina dvasine 
krize. Literatūros žurnalų pus
lapiai yra pilni straipsnių apie 
moralinį sovietinių žmonių 
nuopolį, praėjus beveik 70 me
tų nuo Rusijos revoliucijos.

Tos bangos vadovai yra popu
liariausi dabarties sovietų ra
šytojai — Vasily Bykov, Viktor 
Astafyev ir Chinghiz Aytmatov. 
Minėto nuopolio šaknis jie ma
to religijos sunaikinime. Vie
nintelė išeitis — jos atgaivini
mas. Bykovas, oficialiai pripa
žintas literatūros milžinas, ap
dovanotas įvairiais žymenimis, 
pareiškė, jog negali būti mo
ralės be tikėjimo.

“Kas atsitiko su mumis?” 
— klausia Astafyjevas, pla
čiai žinomas rašytojas, nese
niai paskelbtame straipsny
je. “Kas nubloškė mus į blogio 
gelmes bei negandas ir kodėl? 
Kas užgesino gėrio šviesą mū
sų sielose? Kas užpūtė mūsų 
sąžinės žiburį, numetė į tam
sią, gilią prarają, kurioje grai
bomės, bandydami rasti dug
ną, atramą ir kokią nors švie
są, rodančią ateitin? Kokia 
nauda iš tokios šviesos, kuri 
veda į pragaro ugnį?... Mes 
turėjome savo sielose šviesą 
(religiją), seniai gautą per mū
sų heroiškų kūrėjų darbus, už
degtą mumyse, kad neklaidžio
tume tamsybėje, nebėgtume į 

ninkas. Demonstraciją ruošė 
baltiečių santalka. Taip pat 
kalbėjo prez. Ahlmark, buvęs 
Švedijos ministerio pirm, pa
vaduotojas, ir Prancūzijos par
lamento narys J. M. Daillet.

Įspūdinga demonstracija bu
vo baigta ekumeninėmis pa
maldomis Šv. Stepono kated
roje.

Red. pastaba. Grįžę į Torontą 
Vienos demonstracijos daly
viai pranešė, kad baltiečių de
monstracija buvo labai sėk
minga. Joje dalyvavo apie 250 
lietuvių, 200 latvių ir 10 estų. 
Ir spauda, ir televizija paste
bėjo gausias lietuvių vėliavas 
ir gana daug rašė bei rodė 
Austrijos gyventojams apie 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. 

miškus, nepuldinėtume vienas 
kito, nebadytume vienas ki
tam akių, nelaužytume artimo 
kaulų . . . Jie (komunistai) pa
vogė ją ir nięko nedavė jos 
vietoje, paskleidė netikėjimą, 
viską apimantį netikėjimą . . . 
Į ką turėtume melstis? Iš ko tu
rėtume prašyti atleidimo?”

Astafyjevo straipsnis buvo 
išspausdintas populiariame 
Maskvos literatūriniame žur
nale “Mūsų dabartis” 1986 m. 
gegužės mėnesio laidoje. 
Straipsnio autorius yra gavęs 
daug valdžios žymenų bei lite
ratūrinių premijų ir yra vienas 
drąsiausių dabarties slavofilų. 
Nostalginės temos aiškiai vy
rauja jo raštuose, ir galima ti
kėtis jo palinkimo į krikščiony
bę. Paklaustas kodėl pasirinko 
krikščionį seminaristą pagrin
diniu veikėju naujausio savo 
kūrinio, išspausdinto gegužės 
mėnesį vadovaujančiame so
vietų literatūros žurnale “Novy 
Mir”, atsakė:

“Krikščionybė atnešė labai 
stiprų akstiną Kristaus asme
nyje. Islamas, kuriam aš pri
klausau dėl savo etninės kil
mės, neturi tokios figūros. Ma
hometas nebuvo kankinys. Jis 
turėjo sunkias dienas, kai ken
tėjo, bet būti nukryžiuotu už 
idėją ir už tai atleisti, — to Is
lamas neturi”.

Tokia kritiška banga sovieti
nėje literatūroje, lyg ir išėju
si iš kontrolės, prasidėjo 1982 
m., netrukus po mirties komu
nistų partijos ideologo Michai
lo Suslovo, to “didžiojo inkvizi
toriaus”, kuris per ištisą ket
virtį šimtmečio naikino visus 
gyvybinius dvasinio gyvenimo 
ženklus sovietinėje visuome
nėje.

Suslovo laikais ideologinė 
vadovybė būtų aštriai reagavu
si, o heretikai sunaikinti ge
ležiniu kumščiu. Šiandieną to
ji vadovybė nėra ryžtinga. 
“Pravda”, “Izvestia” ir “Ko- 
munist”, pagrindinis partijos 
ideologijos žurnalas, sutiko 
šūksnius atgaivinti religiją 
tiktai tyla. Tradicinė libera
li (sovietų mastu) “Literatwe- 
naja Gazeta” išspausdino po
kalbį su Aytmatovu, kuriame 
jam buvo leista išreikšti su- 
kilėliškas savo pažiūras be 
jokio kritiško komentaro, nors 
kalbintojas buvo aiškiai pa
lankus. Paprastai ortodoksiš
ka “Komsomolskaja Pravda” 
kritikuoja žymiųjų rašytojų 
religinius polinkius, tačiau 
gana švelniai.

Sovietų vadas Michailas 
Gorbačiovas ir jo dešinioji 

ranka (nr. 2) Kremliuje parti
jos ideologas Jegoras Ligače- 
vas susidūrė su sunkia proble
ma, būtent, kaip reaguoti į atvi
rus pageidavimus religinio at
gimimo?

Spauda, kritikuodama žy
miausius rašytojus, gali pastū
mėti juos į didesnį priešini
mąsi. Vienas dalykas “Prav- 
dai” kritikuoti ekonomistus, 
palankius laisvajai rinkai, ki
tas dalykas varyti akciją prieš 
rašytojus, kuriuos gerbia mi
lijonai sovietinių skaitytojų 
kaip dvasinius autoritetus. To
kia akcija reikštų, kad niekas 
nepasikeitė nuo Suslovo lai
kų, be to, ji apviltų žmones, 
ypač inteligentiją, ir atitrauk
tų nuo Gorbačiovo.

Didžiausi Gorbačiovo entu
ziastai reiškiasi kultūrinėje 
srityje. Atėjimas naujos vado
vybės į Kremlių šiek tiek pa
lengvino griežtus varžtus, sais
tančius sovietinę literatūrą. 
Pastaraisiais mėnesiais buvo 
paskirti nauji vadovai meno 
srityje: pvz. Sergiejus Zalygi
nas, pirmas iš sovietinių rašy
tojų aprašęs Stalino įvykdytą 
ūkininkų likvidavimą 1930 me
tais, tapo vyriausiu “Novy Mir” 
redaktoriumi; Grigory Bakla
novas, pirmas sovietų rašyto
jas, teisingai aprašęs sovietų 
kariuomenės atsitraukimą II 
D. karo metu, tapo vyriausiu 
redaktoriumi vadovaujančio 
Maskvos literatūros žurnalo 
“Znamia”.

Dauguma šauniųjų Rusijos 
rašytojų išreiškė pažangių
jų gyventojų nuotaikas bei no
rus. Sunku tiksliai įvertinti 
dvasinę įtaką sovietinei inte
ligentijai tokių rašytojų, kaip 
Astafyjevas, Aytmatovas ir 
Bykovas. Atrodo, vis daugiau 
ir daugiau šie rašytojai seka 
Aleksandro Solženicino pėdo
mis. Jie tiki, kad tradicinių 
religinių vertybių atgaivini
mas yra vienintelis kelias, ve
dantis iš dvasinės krizės. Jie 
nesiūlo jokio konkretaus pla
no, tačiau komunistų ideologi
ja nusivylusiems žmonėms iš
kelia desperatiškai reikalin
gą viltį.

Gorbačiovas nesitikėjo to
kio posūkio, tačiau nesąmo
ningai jis galbūt prie jo pri
sidėjo. Sovietų vado padrąsi
nimas kultūrinės srities dar
buotojų aštriau kritikuoti vi
suomenę paskatino daugiau 
rašyti apie dvasinę šalies kri
zę. Kvietimas į didesnį bud
rumą meno srityje gali sugrįž
ti ir smogti jam kaip bumeran
gas. 

jų žmogaus teisių pažeidimai 
vyravo ir ankstesnėse dviejose 
peržiūros konferencijose; Bel
grade 1977-78 m. ir Madride 
1980-83 m. Atrodo, kad ir Vie
nos konferencija truks porą 
ar daugiau metų. Sekančią die
ną po jos atidarymo nuolaidų 
pažadėjo sovietų užsienio rei
kalų ministerijos pareigūnas 
G. Gerasimovas. Esą nuo 1987 
m. sausio 1 d. sprendimai iš
važiavimo vizų klausimu Mask
voje bus padaromi per vieną 
mėnesį, o užsienyje gyvenan
čių šeimos narių mirties at
veju — per tris dienas. Prie 
šių pažadų buvo pridėta pa
staba, kad išvažiavimo vizų iš
davime paliekami suvaržymai 
krašto saugumui užtikrinti, su
sieti su vizos prašytojo darbu. 
Vizos taipgi nebus išduoda
mos kriminaliniams nusikaltė
liams, asmenims, kurie turi 
įsiskolinimų. Šiuos varžtus 
KGB pareigūnai lengvai galės 
panaudoti prieš visus užsienin 
nenorimus išleisti asmenis.

Informacija spaudai
Dar prieš oficialų konferen

cijos atidarymą kai kurių de
legacijų vadovai surengė infor
macinius susitikimus su spau
dos atstovais. Tokia spaudos 
konferencija, trukusia pusant
ros valandos, susigundė ir So
vietų Sąjungos delegacijai va
dovaująs ambasadorius Vladi
miras Lomeika. Ta jo tarptau
tinė spaudos konferencija ta
po sunkia kova su dviem žmo
gaus teisių gynėjais iš Kana
dos, trim iš Izraelio ir vienu 
japonų žurnalistu. Helsinkio 
aktas 1975 m. pripažino dabar
tines Europos sienas. To pripa
žinimo labiausiai norėjo Mask
va, bet už jį jai teko atsilygin
ti dviem pažadais — gerbti 
žmogaus teises ir leisti gyven
tojams pasirinkti valdymosi 
sistemą. Kanados baltiečių 
federacijos pirm. dr. Guntis 
Silins su žmona Rūta iš Oša- 
vos sovietų ambasadoriui V. 
Lomeikai tuojau priminė Bal
tijos šalims sulaužytus paža
dus. Jas Sovietų Sąjunga už
ėmė II D. karo metais ir lig 
šiol nesilaiko pakartotinai 
pažadėtos laisvo apsisprendi
mo teisės. Latvis dr. G. Silins 
ambasadoriui V. Lomeikai iš
kėlė nemalonų klausimą: “Kaip 
galima šiandien pasitikėti bet 
kokiu oficialiai pasirašytu 

Šiame numeryje: 
Iškeliaujanti karta

Vyriausioji mūsų karta verta didesnio dėmesio
Kas nubloškė mus į blogio gelmes?

Kritiški sovietų rašytojų balsai apie dvasinę krizę
Netekome stambaus šulo Brazilijoje

Aleksą Vinkšnaitį išlydėjus anapus laiko tėkmės 
Siaubo ir nevilties dienos

Sovietų sugaudyti lietuviai genami į fronto linijas
Lietuvė moteris feminizmo šviesoje 

Kintantis moters vaidmuo daugeliui nesuprantamas
Baltiečių rūpesčiai per mažai žinomi 

Pranešimas iš V. Vokietijos apie baltiečių konferenciją 
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Pokalbis su anketos vadovu kunigu dr. K. Trimaku 
Lietuvos “Žalgiris” ir laimėjimas Argentinoje 

Stebėtojo žinios ir samprotavimai iš Australijos
“Ausk, močiute, drobeles...”

Lietuvių tautodailės instituto paroda Bruklyne 
Išrinktoji ir persekiojamoji tauta 

Danieliaus Ralio knyga “The Chosen People”

Sovietų Sąjungos pažadu?” V. 
Lomeika bandė išsisukinėti 
didžiulėmis Sovietų Sąjun
gos aukomis II D. kare. Pasak 
V. Lomeikos, ji išlaisvino Eu
ropą, paaukodama 20 milijo
nų gyventojų. Su tokia išvada 
nesutiko dr. G. Silins, nes so
vietų okupuotoms Baltijos ša
lims ir šiandien tebėra nesu
grąžinta nepriklausomybė.

Boikotas Waldheimui
Dienraštis “The Los Angeles 

Times” pranešė, kad iš oficia
laus peržiūros konferencijos 
atidarymo Vienoje buvo iš
jungtas žydų vis dar atkakliai 
puolamas Austrijos prez. K. 
Waldheimas. Vėliau paaiškė
jo, kad ne visos delegacijos 
pritarė žydų sluoksnių suor
ganizuotam K. Waldheimo boi
kotui. Prezidentūroje jį ap
lankė Sovietų Sąjungos užsie
nio reikalų ministeris E. Še
vardnadzė, kurį prez. K. Wald
heimas prašė išleisti daugiau 
žydų iš Sovietų Sąjungos. Prez. 
K. Waldheimą aplankė ir kiti 
du užsienio reikalų ministe
rial: V. Vokietijos — H. D. Gen- 
scheris ir Vengrijos — P. Var- 
konyj. Nepasirodė JAV, Brita
nijos ir Prancūzijos užsienio 
reikalų ministerial. Vėliau 
JAV valstybės sekr. G. Shultzas 
teisinosi, kad jis laikėsi diplo
matinių taisyklių susitikti tik 
su vyriausybės vadu, kuriuo yra 
laikomas Austrijos kancleris 
F. Vranitzkis.

Reikjaviko atorūgos?
Prez. R. Reaganas prarado 

JAV kongreso kontrolę, nors 
prezidento pareigas jam dar 
teks eiti porą metų. Atstovų 
rūmai ir anksčiau buvo demo
kratų kontrolėje, tik senate 
šešių narių daugumą turėjo 
respublikininkai. Tos daugu
mos dėka prez. R. Reaganui pa
vyko įgyvendinti kai kuriuos 
savo projektus, užimti tvirtą 
poziciją pokalbiuose su M. 
Gorbačiovu. Dabar paaiškėjo, 
kad pastarojo pasiūlytas su
sitikimas Reikjavike ir prez. 
R. Reaganui mesta kaltė dėl at
mestos nusiginklavimo sutar
ties turėjo tikslą įtaigoti JAV 
kongreso rinkimus. Senato 
kontrolę su dešimties senato
rių dauguma susigrąžino vis 
dar sovietinėmis sutartimis 
pasitikinčių demokratų rė
mėjai.
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Netekome stambaus šulo Brazilijoje

Ukrainiečiu profesionalų ir verslininkų klubas 1986.X.29 Toronte surengė svarstybas nacių karo nusikaltėlių pa- 
jieškų klausimu Šv. Vladimiro instituto patalpose. Iš kairės: JOHN GREGOROVICH —Civilinių laisvių komisijos 
atstovas, VALYYA KURYLIW — Bendruomenės akcijos komiteto atstovė, neatpažintas, ANTANAS MAŽEIKA iš 
Kalifornijos, padaręs pagrindinį pranešimą, ANDREW WITER — Kanados parlamento narys Ntr. Stp. Varankos

Siaubo ir nevilties dienos
Likimas lietuvių pabėgėlių, patekusių į Raudonąją armiją Vokietijoje

PADĖKA 
AfA 

VYTAS RADZEVIČIUS, 
mylimas vyras ir brolis, mirė 1986 metų rugsėjo 26 dieną, 

palaidotas Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje. 
Buvo gimęs Lietuvoje, Veisiejų miestelyje.

Nuoširdi mūsų padėka kunigams pranciškonams už 
visas paslaugas, Turnerio-Porterio laidotuvių įstaigai, 
karsto nešėjams, šeimos bičiuliams už jų nuoširdumą, 
gėles ir užprašytas Mišias.

Taip pat nuoširdi padėka visiems, dalyvavusiems lai
dotuvių pamaldose šventovėje ir kapinėse.

Su nuoširdžiu dėkingumu - 
Liūdinti žmona Adelė ir brolis su šeima

HALINA DIDŽIULYTĖ- 
MOŠINSKIENĖ

Po kryžium klūpo mūsų dienos, 
Kaip motina kadais .. .
Kur tu? ... Kur aš? ... Kur dar 

vienas?
Kur tūkstančiai nueis? ...

Mumyse pavasaris toks ne
jaukus — kai saulė kaitina, 
skubi nuo jos pasislėpti, o kai 
popietėn nuslenka, vėl šalti 
vėjai laužo sąnarius. Savai
me prisimena lietuviui tėviš
kės ruduo. Nuotaikos svyruoja, 
ligonių skaičius daugėja, ir įsi
smaginusi mirtis kerta gyvybę 
vieną po kitos . . .

Ne vien tėviškės ruduo ski
na atgyvenusius žiedus, — 
juos skina išgyventi metai 
svetur, sunkūs darbai šeimo
se, nesantaika. Tokį žiedą nu
skynė mirtis, būtent S. Paulo 
lietuvių visuomenininką Alek
są Vinkšnaitį 1986 m. spalio 
16 d. Jis buvo gimęs 1915 m. 
VIII. 24 Čekiškėje, Kauno aps. 
Baigė Kauno “Aušros” berniu
kų gimnaziją, 1940 m. — karo 
mokyklą, 1940-1944 m. studi
javo Žemės ūkio akademijoje 
Dotnuvoje. Ten susituokė su 
studente Magdalena Zubavi- 
čiūte (vėliau pasižymėjusia 
Brazilijoje visuomenininke 
ir poete).

1944 m. pasitraukė į Vokie; 
tiją,'6 1947 m. emigravo Bra
zilijon ir apslgyVeno S. Paū- 
lyje.

Karo metu lietuvių veikimas 
Brazilijoje buvo sustabdytas. 
Visi svetimšaliai imigrantai 
“tupėjo kaip pelės” po nacio
nalistinės diktatūros šluota. 
Brazilijos gyventojai mus pra
vardžiuodavo “bišos dagua”, t. 
y. vandens gyvūnai. Senesnieji 
imigrantai lietuviai mumyse 
matė “fašistus” ir “Hitlerio 
pataikūnus”. Tik V. Zelinos LK 
Bendruomenės vadovo klebo
no kun. Pijaus Ragažinsko dė
ka atvykę lietuviai iš nepri
klausomos Lietuvos buvo įver
tinti ir įjungti į visuomeninį 
darbą. Parapijos ribose gyve
ną nuo 1947 m. visi buvo įsijun
gę į bendrą kultūrinį lietuvių 
darbą. Aleksas Vinkšnaitis su 

Klemensas Jūra

Į NEBŪTĮ IŠEISIM
a. a. Aleksui Vinkšnaičiui
Ir vėl praeis pavasariai - vis lauks tėvų šalis . . .
Kai pumpurus praskleis gimtoj sodyboj vyšnios . . . 
Bitelės medų rinks - svaigiam žiedų kvepėjime . . . 
Deja . . . nei tu, nei aš - i tėviškes negrįšim!

Negrįšim, ne! Tenai, kur tylios mėnesienos . . .
Kristalais žėri, blizga baltas sniegas - 
Sao Paulyje nuvysta ir vėl lietuvis vienas! 
Nugrimsta jis į amžių amžinąjį miegą!

O lygumos! O tėviškėlė - raudoja . . . šaukia . . . 
Žegnojasi ten liepa, vinkšna ir gluosnis linksta . . . 
Negrįšime! Negrįšime - gėlėtom palaukėm - 
į tamsų mirties glėbį svajonės mūsų grimsta!

Kai visos skausmo gamos pražįsta gedulo žiedais - 
į amžinybę gūdžiai ir vėl pašauks varpai. . .- 
Kūrėjau! Maldą skausme suklupusią išgirski!
Ir maloningai šviesą žadėtąją suteik!

Ir kad akių rasa, širdžių malda - nuplautų dulkes 
Nuo naujo vieškelio j Amžinas dausas . . .
O mirgančios graudulinės liepsnelės - 
Nušvistų dangiškos vilties šviesa!
Suarao, 86-10-16

MIRUS JŲ MOTINOMS,
choristus

VYTAUTĄ SIMINKEVIČIŲ ir BRONIŲ BIJŪNĄ 
nuoširdžiai užjaučiame -

Toronto lietuvių vyrų 
choras “Aras”

Magdalena, kad ir augindami 
mažus vaikučius, visur paspė- 
davo. Dirbo sunkiai medžio 
pramonėje ilgus metus, o Mag
dalena — lietuviškoje mokyk
loje.

Aleksas dalyvaudavo visur, 
kur tik bendras reikalas šauk
davo: reikia scenai vaidinto
jo — jis vaidina, reikia pub
likos pralinksminimui kuple
tų — jis juos dainuoja . . . Net 
mano kuklios režisūros spek
takliuose neatsisakydavo vai
dinti, kaip pvz. paskutiniame 
1965 m. vaidinime S. Čiurlio
nienės “Pinigėlių”.

Labiausiai mus suartino 
bendradarbiavimas 1964-66 m. 
radijo programa “Lietuvių 
valandėlė”. Mudu ruošdavo- 
me programas su tokiu entu
ziazmu, su tokia gausa savo 
ilgesio Tėvynei, kad tai bu
vo pačios mieliausios minu
tės kalbėti lietuviškai į lie
tuvius. Deja, visa, kas miela, 
greitai praeina.

Man atsitolinus nuo V. Zeli
nos parapijos dėl pasikeitu
sių gyvenimo sąlygų, paleng
va baigėsi ir mūsų bendradar
biavimas. Aleksas įsigijo sa
vo privatų sklypą “Lituaniko
je”, ten pasistatė sau dailų 
namelį, įrengė didžiulį sodą 
ir daržą. Ten buvo jo poilsis 
“tėviškėje”, deja trumpas . . .

Paskutinį kartą pasimatėme, 
kai'Mėpos pradžioje 1986 m., 
jau sunkiai eidamas, atėjo į 
“Spindulio” iš L. Angeles pa
sirodymą. Pasisveikinome, pa
juokavome. Nemaniau, kad 
matau jį paskutinį kartą . . .

Lietuvių visuomenė Brazi
lijoje neteko vieno stam
biausio šulo — patrioto, visuo
menės veikėjo, Lietuvos lais
vės kovotojo.

Liko našlė Magdalena ir vai
kai jau su šeimomis — Nijolė, 
Eduardas ir Asta. Jie seks my
limo tėvuko-senelio pėdomis.

Velionies palaikai sudeginti 
V. Alpinos krematoriume.

Tik sauja pelenų . . . liko po 
Tavęs, bet niekas neišplėš iš 
atminties Tavo, Aleksai, dar
buose likusios širdies . . .
S. Paulo, 1986. X. 17

STASYS DALIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Vis bando pabėgti
Čia stovėdami šiek tiek susi- 

tvarkėm. Galėjom kruvinas ko
jas apvalyti ir apgydyti. Nuo 
pusryčių beveik iki pietų leido 
pamiegoti. Staiga po pietų įsa
kė visiems rikiuotis ir žygiuoti 
tolyn. Ir pailsėjus kojos sun
kiai tarnauja, skauda žaizdas. 
Nužygiuojam dar 22 km ir nak
vojam kaime. Rusai pasipila 
po kaimą plėšti ir medžioti, 
bet lietuviai su jais neina.

Rytą vėl tolyn. Prieš išei
nant buvom liudininkai ne
sėkmingo pabėgimo. Du lietu
viai, jauni vyrukai, netekę 
kantrybės bandė bėgti, bet 
juos sučiupo. Pagavę apdaužė 
buožėmis ir pastatę būrio 
priešakyje išvarė tolyn. Ma
nėm, kad gali sušaudyti, bet 
pasibaigė tik apdaužymu. Te
ko vėliau su jais pasikalbėti.

— Vis tiek dar kartą bandy
sim bėgti. Šį kartą išgrauš jau 
nesučiups. Visa bėda, kad ne
gerai pasislėpėm ir greit pa
juto, kad mūsų nebėra.

— Sėkmės sekančiam kartui,
— sakau atsisveikindamas, — 
mes irgi keliese rengiamės 
bėgti.

Tos dienos žygis netrumpas
— nueiname 36 km ir nakvo
jam Labes. Miestas beveik iš
tisai sugriautas, tad nakvojam 
priemiestyje. Nakties metu, 
vos sumigus, pradėjo vokiečių 
lėktuvai bombarduoti. Turė
jom skubiai iš trečio aukšto 
nešdintis žemyn. Aukų nebu
vo. Jau nuo Butowo esam atva
ryti 210 km.

Iš Labes miesto žygiuojame 
dar 38 km. Po pietų aš visai 
iškrentu iš rikiuotės — pake
lėje likau gulėti, tik tada pa
ėmė mane ant gurguolės vežti. 
Beveik laimingas pradedi jaus
tis galėdamas važiuoti ir duo
damas nors kiek pailsėti žaiz
dotom kojom.

Šiandien pranešė, kad jau 
ryt pasieksime mums skirtą 
vietą. Tai jau seniai buvo ga
lima jausti, nes kasdien fron
to dundėjimas artėjo. Dabar 
nepaliaujamai girdime pa
trankų šūvius ir lėktuvų bom
bardavimus. Klaiku, anksčiau 
stengėmės bėgti tolyn nuo 
fronto, o dabar priešingai — 
esame genami į ugnį.

Sekančią dieną pranešė, 
kad teks žygiuoti tik 15 km, 
bet reikėjo nueiti 25 km, nes 
buvom paklydę ir ne tuo ke
liu nuėję. Iš pat ryto gavau 
važiuoti ir bulves skusti, nes 
sanitaras rytą tikrino ir matė, 
kad negalėjau batų užmauti 
ant kojų, nes buvo ištisa žaiz
da per visą pėdą. Tačiau ne
toli sustojimo vietos išmetė 
mane iš gurguolės. Kojas apsi
vyniojau autais ir basas ėjau 
likusį kelią.

Prieiname tarp smėlio lau
kų didelį dvarą, kuriame su
stojam. Nors jau žygiuojam 
apie 260 km, kitokių laukų 
kaip smėlio nepastebėjom. 
Dvaras stovi prie didelio eže
ro, į kurį pasileidžiame praus
tis. Besiprausdami ir bevaikš
čiodami ežero krantu karei
viai randa žemės paviršiuje 
užkastus keturis rusų karei
vių lavonus. Tuojau atkasa ir 
randa žiauriu būdu nukankin
tus: nupiaustytom nosim, au
sim, išsukinėtais pirštais. Ma
tyt, dar visai nesenai pakasti. 
Rusų tarpe pakyla keiksmai vo
kiečių adresu.

Pavakary įvyksta karių pus
valandis — programa, kur pa
šoka keletą šokių, padainuoja 
rusiškų dainų. Po to vienas 
pulkininkas, atrodo, gerokai 
išmetęs papasakoja keletą 
anekdotų. Iš tų jo kalbų vie
ną tik gerai įsidėmėjau, bū
tent Londono lenkai nėra mū
sų draugai.

Prievartinė priesaika
Kitą dieną nuo pat ryto aiš

kino apie ginklus, o po to dalį 
išvarė į pirtį už 7 km. Kadangi 
negalėjau paeiti, mane paliko 
vietoje. Čia, kaip girdėti, gal 
paliks ilgesniam laikui, tai 
keli lietuviai planuoja vėl 
bėgti.

Po kelių valandų grįžo išvar
gę vyrai keikdamiesi, nes iš jų 
pirtyje atėmė megztinius, šali
kus ir kitus apačioje turėtus 
drabužius. O dėl pačios pirties
— tai kai kuriem neteko ir su
šlapti.

Man atrodo, kad jau labai se
niai esame toje prakeiktoje ar
mijoje. Dienos, rodos, turi po 
48 valandas, kurios nežmoniš
kai lėtai slenka. O kiek dar die
nų teks išbūti, kada bus visam 
tam galas? Sunku, o čia dar vi
są laiką skaudančios kojos, 
kurios per žygius nespėja su- 
gyti.

Vieną dieną iš pat ryto vyko 
kažkoks skubus pasiruošimas, 
kurio priežastį tik vėliau su
žinojom. Pasirodė paskubom 
buvom ruošiami priverstinei 
priesaikai. Visas kuopas kvad
ratais išrikiavo rugių lauke. 
Prieš kiekvieną kuopą stovi 
staliukas, apdengtas raudona 
medžiaga. Išrikiuoti dairomės 
ir laukiam kas bus. Staiga įsa
kymas vėl grįžti nakvynės vie
ton, pasiimti kuprines ir ri
kiuotis. Užsidedam kuprines
— turbūt vėl bus žygis tolyn.

Šį kartą nuejinam beveik 8 
km. Dabar išrikiuoja atskirais 
būriais, ir turim priimti prie
saiką. Vėl lietuvio kankini
mas: pagautas per prievartą 
visų akivaizdoj turi priimti 
priesaiką. Išrikiuoto būrio 
priešakin pavardėmis šaukia 
po tris, duoda lapą su rusiš
ku priesaikos tekstu ir liepia 
skaityti. Nemokantiem rusiš
kai skaityti atėjęs leitenan
tas skaito ir liepia kartoti. 
Mūsų dauguma ir kalbėti ru
siškai nemoka, todėl nekar
toja priesaikos žodžių ir tyli. 
Leitenantas keikia ir vis tiek 
liepia kartoti taip, kaip mo
kam. Kiti taip kartoja priesai
kos žodžius, kad net juokas 
ima. Po priesaikos priėjus 
prie staliuko tenka pasirašy
ti. Čia pat stovįs pulkininkas 
su plačiais antpečiais spau
džia ranką, sveikindamas ir 
linkėdamas sėkmės fronte.

Į fronto diviziją
Manėme, kad jau viskas at

likta ir galėsinį grįžti atgal, 
bet matom atvažiuoja kolona 
sunkvežimių ir! sustoja prie 
mūsų. Atsiranda; iš kažkur or
kestras ir pradeda groti mar
šus. Visi suprantam, kad jau į 
frontą. Duoda įsakymą lipti į 
sunkvežimius ii} greit paju
dam. Visi enkavedistai, kurie 
mus sugaudė ir atvarė iki šios 
vietos, pasilieka gaudyti nau
jų aukų, o mus perėmė fronte 
veikianti divizija’.

Važiuojame pirmą kartą 
vežimuose suspausti kaip sil
kės. Kilometrai lekia po kilo
metrų — artėjaįne Stargardo 
miesto link. Pavažiavę apie 
60 km sustojam. Išlaipina. 
Čia jau divizijds štabas. Su
vežė visus tris į batalionus į 
vietą, išrikiuoja trim dide
liais frontais. ’ Atvyksta di
vizijos vadas — generolas ma
joras. Ilgai skeryčioja senis, 
girdamas 160 diviziją, kuri su
laužė įtvirtinimus ant Vyslos 
prie Varšuvos, Dancigo ir ki
tur. Ilgai kalba, mažai kas su
prantame jo kalbą, visi laukia 
kalbos galo. O čia dar visą die
ną nevalgę. Ilgą kalbą baigęs 
prieina arčiau ir į kai kuriuos 
sugaudytuosius pasižiūri šio 
to paklausdamas,

Prie mūsų kolonų vėl ateina 
uniformuoti kalbėtojai, šį kar
tą iš prokuratūros, kurie gąs
dina ir grasina, jei bandytume 
bėgti.

— Jūsų laukia niekšiška mir
tis ir tėvynės paniekinimas, 
jei bandytumėt bėgti. Kito ke
lio jums nėra, kaip tik ištiki
mai tarnauti ir fronto ugnyje 
atpirkti savo klaidas. Daugu
ma jūsų savo noru tarnavot vo
kiečių eilėse, dirbot fabrikuo
se, kaldami ginklus ar gamin
dami reikmenis, nukreiptus 
prieš mus. Kiti, kad ir prie
varta įjungti savo darbu padė
jot naciam ir tuo pačiu dirbot 
prieš mus. Tačiau tėvynė tai 
atleis ir užmirš, jei fronte 
tinkamai kovosite ir po karo 
gyvi grįšite. Kas žus, atpirks 
savo kaltes. Taip kalbėjo pul
kininko ženklais pasipuošęs 
prokuroras.

Pakankamai visiems aiški 
buvo jo kalba, bet lietuvių 
neatgrasino ir nenugąsdino 
nuo bėgimo minties. Visai jau 
sutemus pradeda mus didelėm 
grupėm skirstyti į pulkus. 
Šiuo momentu nuo mūsų atski
riamas Jonas, kurio daugiau 
per visą tarnybos laiką nebe
teko susitikti. Su Feliksu dar 
liekame drauge. Į pulko štabą 
visai pafrontėje atžygiavom 
naktį, nes visą laiką siaučia 
vokiečių lėktuvai ir nesibai
gia šūvių garsai. Abu broliai 
ir Juozas nežinau kur pakliu
vo, nors vėliau teko juos vėl 
sutikti.

Rytą mus, naujai atvykusius, 
vėl skirsto, renkasi kaip ko
kius žvėriukus! O čia dar bai
mė/ kad paskutinių lietuvių 
neišblaškytų. Jau ir taip lie
tuvių skaičius labai sumažėjo. 
Vis dėlto vienon grupelėn pa
kliuvom keturi lietuviai. Tuoj 
pat išdavė naujus karabinus ir 
po pusryčių išvarė fronto link. 
Mano nuotaika neaprašoma: 
kojos nesugijusios, o į frontą 
kaip veršius varo. Matau ir Fe
liksas nebelinksmas. Jis, tiesa, 
kitoje grupėje, nors visą laiką 
tikėjosi šoferiu likti ir vis 
tvirtino, kad be apmokymo ne- 
kiš į frontą. O viskas išėjo prie
šingai.

Žygiuojam, žygiuojam
Išrikiuoja ir vėl varo pirmyn. 

Praeinam didžiulį Stargardo 
miestą, kuris visas sugriautas 
ir sudegintas. Daugelis griu
vėsių ir dabar praeinant tebe
rūksta. Per dieną nužygiuojam 
apie 40 km ir naktį nakvojom 
lauke vokiečių paliktuose bun
keriuose. Nespėjus nei susi
tvarkyti, mane paskiria sargy- 
bon pirmon pamainon. Vos pa
sibaigus sargybos metui, jau 
šaukia “podjom”.

Aplamai, kai tik poilsis, tai 
pirmiausia į sargybas skiria 
lietuvius ir nespėjusius pail
sėti vėl gena toliau. Šis žygis 
yra pirmas nakties metu, nes 
dieną negalima toliau žygiuoti 
— per arti frontas.

Per visą naktį skubom esame 
genami tolyn ir tolyn. Pametu 
orientaciją nakties metu — ne
bežinau į kurią pusę ir kur žy
giuojam. Nežinia ir kiek kilo
metrų nueinam, tik atrodo, 
kad nemažai.

Prašvitus, mirtinai pavargu
sius sustabdo miške. Po visą 
mišką išsiskirsto batalionai, 
kuopos ir būriai. Sugulam ant 
šlapių lapų trumpam poilsiui. 
Po pusvalandžio skubus įsaky
mas darytis iš eglių šakų pa
lapines. Iš nuovargio kojos 
pačios linksta, o dar reikia 
dirbti. Iš visko, atrodo, kad 
čia gal pabūsim ilgesnį laiką.

Šiame miške vėl skirsto pa
reigas. Mane paskiria prie 
lengvojo kulkosvaidžio pirmu 
numeriu, o lietuvis Audrius 
mano padėjėjas — numeris 
antras. Dar naują sunkenybę 
gavau ant savo sprando, bet 
ją tik vėliau patyriau. Išdavė 
tuoj pat ir kulkosvaidį — sun
kus bjaurybė. Pamokė kaip iš
ardyti, sustatyti ir valyti. Dar
bo su juo bus gana.

(Bus daugiau)

PADĖKA
Hamiltono Šv. Juozapo ligoninėje 1986 metų rugsėjo 24 d. 

mirė mūsų brangus vyras ir mylimas tėvelis

AfA
JONAS SADAUSKAS.

Palaidotas rugsėjo 29 dieną Šv. Jono lietuvių 
kapinėse Mississaugoje.

Nuoširdžiai dėkojame Aušros Vartų parapijos klebonui 
kun. Juvenaliui Liaubai, OFM už lankymą velionies ligoninėje, 
už aprūpinimą šv. skaramentais, už Rožinį ir maldas laido
tuvių koplyčioje, už gedulines šv. Mišias, koncelebruojant 
kun. J. Liaubai, prel. J. Tadarauskui ir kun. Rafaeliui Šaka
liui, OFM, AV šventovėje, už palydėjimą velionies į amžino 
poilsio vietą. Ačiū p.p. Paulioniams už vargonavimą ir gie
dojimą gedulinių šv. Mišių metu. Nuoširdus ačiū karsto nešėjams.

Gili padėka K. Mileriui už kalbą kapinėse, už spaudoje 
pareikštas gilias mintis, prisimenant velionį.

Su meile ir dėkingumu prisimenam visus aukojusius Mi
šioms bei užprašiusius Mišias už velionį, prisiuntusius gėles 
į koplyčią ar į namus, aukojusius vietoj gėlių “Tėviškės žibu
riams” ir Tautos fondui.

Nuoširdus ačiū už taip labai gausų tautiečių dalyvavimą 
laidotuvėse iš Hamiltono, Toronto, Čikagos, Indianapolio, 
Brantfordo, Otavos, Ottervillės ir kitų vietovių, už pareikštas 
užuojautas žodžiu, raštu ir spaudoje, ponioms už pyragus ir 
visiems kuo nors prisidėjusiems prie laidotuvių.

Maloni padėka lankiusiems velionį ligos metu Šv. Juo
zapo ligoninėje. Ypatingai dėkojame seseriai Aldonai Fali- 
kauskienei ir Stasiui Matulioniui, kurie mums tiek daug padėjo 
velionies ligos ir laidotuvių metu. Liekame neapsakomai 
dėkingi.

Su malda ir meile -
liūdinti žmona Birutė,
sūnūs Juozas ir Viktoras, duktė Rūta

PADĖKA 
AfA 

PETRAS JANUŠKA
mylimas vyras, brangus tėvelis ir senelis mirė Windsore, 

Ont., 1986 m. liepos 28 d. Palaidotas rugpjūčio 1 d.
lietuvių Šv. Jono kapinėse Mississaugoje.

Nuoširdi padėka: kun. A. Babonui už Rožinį, maldas kop
lyčioje, visiems, taip gausiai aukojusiems šv. Mišioms, at- 
siuntusiems gražias gėles, aukojusiems Kanados lietuvių 
fondui, Tautos fondui; detroitiečiams, per V. Staškų įamži
nusiam velionį Lietuvos laisvės ižde, pareiškusiems užuo
jautas žodžiu, laiškais bei spaudoje.

Dėkojame KLB Windsoro apylinkės valdybos pirm. M. 
Kiziui už jautrų atsisveikinimą koplyčioje, žurnalistų vardu 
— S. Sližiui, SLA 352 kuopos vardu — A. Norui, St. Butkaus 
šaulių kuopos vardu — E. Milkui, visiems, dalyvavusiems 
koplyčoje ir gedulinėse šv. Mišiose.

Dėkojame karsto nešėjams — L. Petroniui, P. Kairiui, V. 
Kačinskui, žentui R. Steffes, vaikaičiui M. Januškai ir J. Bradie.

Nuoširdi padėka kun. James Chaseley ir kun. A. Babonui, 
aukojusiems gedulines šv. Mišias, katalikų Šv. Gabrieliaus 
šventovėje Windsore, Ont.

Dėkojame dr. A. Pacevičiui, H. Lapui, L. Giriniui, K. Lu
košiui, V. Balsiui ir visiems, atvykusioms į kapines paskuti
niam atsisveikinimui su velioniu.

Dėkojame kun. J. Staškui prie kapo duobės atlikusiam 
apeigas bei maldas už mielą atsisveikinimą ir užuojautos 
žodžius. Dėkojame Kanados lietuvių fondo tarybos pirm. 
H. Lapui ir L. Giriniui, seseriai M. Kriaučiūnienei, atvykusiai 
iš Čikagos, broliams iš Winnipego Mykolui ir Vincui, šeimi
ninkėms — už pietų paruošimą — B. Stanulienei ir S. Vai- 
tekūnienei. Dėkojame V. Ivanauskui, A. Pajaujienei už nuo
širdžius patarimus mūsų rūpesčiuose, kun. J. Staškui, lei
dusiam pasinaudoti sale pietums, visiems mus užjautusiems, 
raminusiems mūsų skausmo valandose.

Dėkojame žurnalistams A. Nakui už nekrologą “Drauge”, 
S. Garliauskui "Tėviškės žiburiuose”, ir A. Griniui - “Dirvoje”.

Dėkojame kun. K. Kaknevičiui už kapo paminklo pa
šventinimą 1986 m. lapkričio 2 d. ir visiems dalyvavusiems.

Su nuoširdžia padėka visiems-
Liūdinti žmona Birutė, 

Windsor, Ont. sūnus Arūnas, dukterys Rūta ir Birutė

Canatiian Srt jfHmorialsf Ltb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUIS TEMPO RALE - oficialus skulptorius ■ 

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529 
Atstovas - St. Prakapas.

fel.233-4486



Vaizdas iš okupuotos Lietuvos sostinės Vilniaus: matyti parduotuvės užrašas “Duona-chleb”. Taip rašomi ir gat
vių pavadinimai — lietuviškai ir rusiškai. Tai ženklas, kuris liudija užsienio turistams, kad Lietuva yra rusų pa
vergtas kraštas Nuotr. St, Dabkaus

v

Australijos"Svojonės "Siaurės Amerikoje

Lietuvė moteris feminizmo šviesoje
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Vartydami gausią mūsų pe
riodinę spaudą, skaitome ilgus 
straipsnius apie mūsų tautai, 
kultūrai nusipelniusius vyrus. 
Daugumoje atvejų jų darbų iš
kėlimas yra tikrai užtarnautas, 
tik kyla klausimas: argi netu
rime taip pat užsitarnavusių 
moterų, švenčiančių savo gim
tadienius, veiklos ar kūrybi
nio darbo sukaktis? Ne paslap
tis, kad kiekvienoje šeimoje 
žymiai daugiau laiko skaity
mui skiria moteris, negu vy
ras. Tai rodo ir Amerikoje pa
kartotinai pravesta statisti
ka per knygų abonentų sąrašus 
ir bibliotekų skaitytojų kor
teles. Ne kitaip yra ir su mū
sų spauda.

Feminizmas, vyrų redaguo
jamose enciklopedijose tapęs 
anatema, aptariamas kaip “mo
terų sąjūdis, siekiąs politinių, 
socialinių, viešųjų (?) ir eko
nominių teisių sulyginimo su 
vyrų teisėmis” (LE, VI t.. 198 
psl.). Kitaip sakant, tai tėra 
“siekių” stadija, tuo pačiu pri
pažįstant, kad moterims tos tei
sės nebuvo pripažintos.

O vis tik niekas, bent viešai, 
nedrįstų pareikšti, kad mote
ris nėra žmogus, t. y. tvarinys 
su visom žmogiškosios prigim
ties savybėm — intelektu, ne
mirtinga siela, tik neturintis 
“teisių”, kaip savo tautos na
rys ar savo valstybės pilietis. 
Politinių teisių srityje tik po 
I D. karo dauguma Vakarų pa
saulio valstybių pagaliau mo
terims pripažino teisę balsuo
ti. Tačiau ekonominiame gyve
nime jai nebuvo leista turėti 
vaidmens, o diskriminavimas 
mokslo institucijose ir darbo
vietėse vis dar tęsiamas iki 
šios dienos, nors jau nebe nau
jiena matyti moteris architek
tes, teisėjas, gydytojas, inži
nieres. Visa tai buvo iškovota 
sunkiai. Ta kova tęsiasi dar ir 
dabar, ypatingai atlyginimų 
srityje.

Lietuvė moteris
Tokia tai moterų emancipa

cijos istorija tarptautinėje 
plotmėje. O kokia yra lietuvės 
moters padėtis kaip pilietės 
ir savosios visuomenės narės, 
pažvelgus atgal?

Žinome, kad moteriai vis 
dar priskiriamos pagrindinės 
jos gyvenimo pareigos: — žmo
nos ir motinos. Pirmąją parei
gą apsprendžia biologinė funk
cija, o antrą — nusistovėjusios 
tradicijos.

Moters biologinės funkcijos 
iškėlimas ir žmonos padėties 
aptarimas a priori griežtai ri
boja jos dvasinį ir intelektua
linį gyvenimą. Kaip žmona, ji 
ilgus metus buvo be atlygini
mo dirbanti savo vyrui virėja, 
siuvėja, šeimininkė, namų 
tvarkytoja ir meilės šilumos 
teikėja. Kaip motina, ji liko 
auklės vaidmeny, nes, nesu
darius sąlygų jos intelektui 
ir dvasios polėkiams vystytis, 
ji negalėjo eiti su gyvenimu 
ir dalyvauti ateinančių kartų 
gyvenimo sąlygų pagerinime, 
sekti savo į pasaulį išėjusių 
vaikų žingsnius kaip pilnutinė 
asmenybė, priversta. atsilikti, 
anksti nuvysti ir, sulaukus vai
kaičių, ramiai numirti.

Feminizmas, labai efektin- 
!gai pasireiškęs per paskuti

niuosius dešimtmečius, pasta
tė moterį į savotišką dilemą: 
ar moteris turi atsisakyti sa

vo moteriškumo bei pareigų, 
atidariusi duris į viešąjį gy
venimą? Ar yra pavojus, kad ji 
gali tapti egocentrike, siekian
ti egoistinių savo užmojų, pa
neigdama savo uždavinius kaip 
žmona ir motina?

Ryšium su tuo kyla ir kitas 
klausimas: kodėl per daugelį 
šimtmečių nebuvo keliamas 
vyro, kaip šeimos kūrėjo ir 
tėvo, uždavinys? Juk be tėvo 
nėra ir motinos, be vyro nėra 
šeimos. Tenka padaryti išva
dą, kad feminizmas, kartais 
nuėjęs į kraštutinumus, yra 
ne kas kita, kaip tik natūralus 
atoveiksmis. Juk vedęs vyras 
nenustoja savo pozicijos vi
suomenėje ar profesijoje, tai 
kodėl moteris, tapusi žmona ir 
motina, praranda savo teises į 
politinį, socialinį, ekonomi
nį ar profesinį gyvenimą, ne
žiūrint jos išsilavinimo, įgyto 
mokslo ar talento?

Žiūrėdami į gyvenimą rea
liai, pripažįstame, kad fizinis 
kūdikio atėjimas j pasaulį ku
riam laikui išjungia motiną iš 
kitų gyvenimo funkcijų. Tačiau 
suteikusi gyvybę naujam žmo
gui, ji neprivalo likti vien jo 
fiziologinės pusės ugdytoja. 
Juk ne vien “duona” minta 
žmogus, todėl ir motina, būda
ma arčiausiai kūdikio, nepri
valo būti ribojama vien “duo
nos” davimu, bet turi būti jo 
intelekto lavintoja, jo dvasios 
puoselėtoja, jo talentų įkvėpė
ja. Bet kaip ji tai gali atlikti, 
būdama išjungta iš ją ir jos vai
ką supančios gyvenimo sro
vės? Arši kovos už būvį konku
rencija dažnai yra tas pagrin
dinis motyvas, kad moteriai ne
norima duoti pozicijos, kurios 
ji užsitarnauja arba savo paty
rimu, arba savo žinojimu. To
dėl jos apribojimas šeimyniniu 
gyvenimu išsprendžia konku
rencijos pavojaus problemą.

Būdingas pokalbis
Čia norėčiau pacituoti nu

girstą dukters ir motinos po
kalbį šios vasaros atostogų 
metu. Jauna, ištekėjusi mote
ris, laikydama savo pusės me
tų sūnelį ant rankų, sako savo 
motinai: “Kai grįšiu į namus, 
grįšiu į savo tarnybą reklamų 
agentūroje. Nenoriu visą gyve
nimą piešti kvailus reklami
nius plakatus. Svajoju apie 
tikrąjį meną. Kada nors su
rengsiu savo paveikslų paro
dą, kursiu, tapysiu”. “Bet ką 
tu darysi su Arūnėliu?” — pa
klausė motina. “Tą patį, ką ir 
tu, mamyte, darei. Aš nežinau 
ir man nerūpi, ar tu mano vys
tyklus skalbei, ar kojines adei 
ir kokius pyragaičius kepei. Tu 
su manim diskutavai meno is
toriją, tu man pirkai pieštu
kus ir dažus, tu man aiškinai 
būtinumą pateisinti kuo nors 
savo buvimą žemėje kaip žmo
gus. Aš mačiau, kaip tu dirbai, 
kūrei ir dabar aš seku tavimi, 
nes noriu neužmesti savo ta
lento. Arūnėlis bus puikiai 
globojamas mano pasamdytos 
moters. Mudu su Linu iš tar
nybos grįžtame anksti, taigi 
tada prasidės ir šeimyninis 
mūsų gyvenimas. Kai Arūnė
lis paūgės, leisiu jį į lietuviš
ką Montessori darželį, pati jį 
mokysiu lietuviškų tradicijų 
ir žiūrėsiu į ką jis bus linkęs. 
Juk negaliu jį visą dieną ant 
rankų nešioti; namų ruošos 
darbus gali atlikti pasamdy
tas asmuo. Aš noriu būti savo 
sūnui reikalinga patarėja, jo 

charakterio formuotoja, jo gy
venimo gairė, todėl negaliu 
atsilikti nuo gyvenimo, kad 
jis ir užaugęs galėtų remtis 
manimi”.

Taip kalbėjo jauna lietuvai
tė motina.

Praeities lietuvės
Lietuvės moterys, kiek jas 

pažįstame iš mūsų ankstyvos li
teratūros ir liaudies kūrybos, 
daugiausia buvo ūkininkės, 
šeimininkės, “motulės sengal
vėlės”. Jos verpė, audė, liuobė 
kiaules, valė pirkią, virė valgį. 
Tai buvo jų profesija, nes kitos 
profesijos jai nebuvo prieina
mos.

Mūsų istorikės Vandos Sruo
gienės knygoje “Aušros gady
nės dukra Eglė” yra ryškiai 
nusakomas lietuvės moters li
kimas ir paskirtis. Jei mūsų 
vyriškos lyties istorikai ir lite
ratai “Aušros” gadynės aprašy
muose ignoruoja moterį, tai 
Liudvikos Malinauskaitės- 
Šliūpienės raštai, jos įtaka 
ir asmenybė liko užmaršty. 
Čia taip pat tenka pastebėti, 
kad kritikai, kurie modernią 
motiną smerkia už jieškojimą 
darbo už namų sienų, pamirš
ta, kad ir lietuvė ūkininkė, 
vos pagimdžiusi savo kūdikį, 
jį paguldžiusi lauke, krūmų 
pavėsyje, eidavo dirbti lau
kų darbų, ar tai būtų bulvia
kasis, rugiapjūtė ar šienapjūtė.

Moterys spaudoje
Mūsų spaudą, kaip anksčiau 

minėjau, skaito ir moterys, 
bet jų problemoms joje neski
riama vietos, jas paliekant iš
imtinai vienam kukliam “Mo
ters” žurnalui, leidžiamam 
Kanadoje. Skaito moterys apie 
moteris, sielojasi savo pro
blemomis, iškelia jų kūrybi
nius ir visuomeninius nuopel
nus. Plačioji spauda tik išim
tinais atvejais pagerbia mo
terį kaip asmenybę. Atrodo, 
kad to ignoravimo šaknys yra 
giliai įaugusios į lietuvio 
vyro psichiką.

Skaitykime Eglės straips
nio ištrauką iš “Auszros” ket
virto numerio: autorė kriti
kuoja mūsų ūkininkų pastan
gas į mokslus leisti tik sū
nus, o dukteris mokyti vien 
ūkio ir namų ruošos darbų. 
“Skatikas, sunkiai uždirbtas, 
lai eina ant mokslo, o ne ant 
kraičio”. Toliau ji daro realias 
ir toli siekiančias išvadas, ku
rios, atsikūrus Lietuvos valsty
bei, pasitvirtino, kai mūsų už
sieniuose studijavę vyrai at
gabendavo svetimtautes žmo
nas. “Lietuviai šiame dalyke 
labai klysta”, rašo Eglė, “ka
dangi neapšviesdami savo duk
teris, gali sunaikinti visą tau
tą. Nelaimingas vyras, negalė
damas rasti laimės namie, 
jieškotų jos už namų, nemeili 
jam būtų ta žmona, kuri nesu
prastų jo mįslių, o jis jos”. Ki
tame straipsnyje Eglė piktina
si piršlių derybomis, kurių 
metu, anot autorės, dėl nuota
kos deramasi kaip dėl avies ar 
arklio.

Keičiasi laikai
Pačių moterų atkaklumo dė

ka laikai keičiasi jų naudai. 
Tačiau vis dar svarbu ne vien 
turėti “teises”, bet ir kitos ly
ties pripažinimą, jog tai savai
me priklausančios teisės, kaip 
žmogiškosios prigimties natū
rali dalis. Moteris savo prigim
ties dėka visada pasižymės

(Nukelta į 9-tą psl.)

LEONAS BALTRŪNAS, 
Australija

Ar jums yra žinoma, kad to
limosios Australijos padangė
je irgi skamba lietuviškos dai
nos, kurių mielai klausosi ne 
tik lietuviai, bet ir australai 
bei įvairių kitų tautybių žmo
nės? Kaip pas jus, taip ir pas 
mus Australijoje visuose di
desniuose miestuose veikia 
lietuvių chorai, o kiekvienų 
sekančių metų pabaigoje ren
giamos Lietuvių meno dienos, 
kur dainų šventė ir jaunimo 
koncertai visuomet turi di
džiausią pasisekimą.

Manau nesuklysiu pasakęs, 
kad mums, lietuviams, daina 
yra kaip tas užburtas ugninis 
paukštis, kuris laksto po visą 
pasaulį ir liepsnoja kiekvie
no lietuvio širdyje, įkvėp
damas jam stiprybės ir jėgos 
išlaikyti gyvą tautinę sąmonę, 
nes mūsų dainose yra sudėta 
ne tik vieno žmogaus, bet ir 
visos tautos skausmai, vargai, 
nuliūdimai, džiaugsmas, mei
lė ir pasiryžimas. Mūsų liau
dies dainos yra lyg tas gyvy
bės eliksyras, kuris padeda 
mums žygiuoti vingiuotu emi
granto keliu ir priartina vil
tį dar kartą sugrįžti į savo 
gimtąjį kraštą.

Žinome, kad jūs, mieli Kana
dos ir Amerikos lietuviai, irgi 
esate dideli lietuviškos dainos 
mylėtojai. Todėl siunčiame 
pas jus tris mūsų jaunosios 
kartos atstoves, kurios, neabe
joju, savo gražiai skamban
čiais balsais įrodys jums, kad 
visa kas čia pasakyta, yra tiesa.

Šios trys Melburno lietuvių 
kregždutės yra Melburno lietu
vių dainos sambūrio solistės, 
kurios savo koncertais yra ap
lankiusios visus Australijos 
centrus. Australijos lietuvių 
jaunimo sąjunga siunčia jas 
koncertams į Kanadą ir Ameri
ką. Jos savo parinktų dainų 
koncertais garsins Australijos 
lietuvių jaunimo kvietimą atsi
lankyti į Vl-jį pasaulio lietu
vių jaunimo KONGRESĄ, ku
ris įvyks 1987-tųjų metų gruo
džio mėn. pabaigoje Australi
joje- ' ...

Nedaug kam yra žinoma, kad 
Australija yra atskiras žemy
nas, kuriame yra tik viena vals
tybė. Jos sienas sudaro tik jū
ra, jūra, jūra. Žemynas yra di
džiulis. Jo gamta ir gyvūnija 
yra skirtinga nuo kitų žemynų. 
Pasibaigus II D. karui ir pra
sidėjus emigracijai, tik patys 
drąsiausieji lietuviai atsikėlė 
į šį žemyną: niekas neturėjo 
čia nei turtingų dėdžių, nei 
tetų bei kitokių giminių. Visi 
naujai atvykę, turėjo pradėti 
naują gyvenimą kaip paprasti 
darbininkai. Praėjus dvejiem 
metam, visi “išsilaisvino” iš 
pasirašytų sutarčių ir pradėjo 
veržtis į didesnius miestus ir 
pagal savo išsilavinimą bei 

Australijos lietuviu dainos trijulė “Svajonės”, keliaujanti su koncertais 
po Šiaurės Ameriką: BIRUTĖ KYMANTIENĖ, ZITA PRAŠMUTAITĖ, 
VIRGINIJA BRUOŽYTĖ. Toronte jos koncertuos gruodžio 6 d.

specialybes pradėjo jieškoti 
naujų darbų. Sydnėjuje, Mel
burne, Adelaidėje, Kanberoje 
ir kituose didesniuose mies
tuose pradėjo organizuotis lie
tuviškos bendruomenės, ku
rios šiandien yra tvirtai susi- 
cementavusios. Praėjus 40-čiai 
metų, matome jau antrą lietu
vių kartą, kuri gražiai seka 
savo tėvelių pėdomis ir sten
giasi, kad lietuviškoji kultū
ra ir toliau išliktų gyva.

Štai tos antrosios kartos 
lietuviškojo atžalyno atsto
vės — Virginija Bruožytė, so
pranas, Birutė Kymantienė, 
altas ir Zita Prašmutaitė, 
akompaniatorė. Šios trys, 
Aukščiausiojo apdovanotos 
gražiais balsais, sudarė mu
zikinę trijulę ir pasivadino 
“SVAJONĖMIS”. Jų dainuoja
mos melodijos lengvai užliū
liuoja klausytoją. Neabejoju, 
kad ir Kanados bei Amerikos 
tautiečiai, atsilankę į jų kon
certus, nustebs, kad tarp ken
gūrų, koalų, lamų, krokodilų, 
bizonų ir visokių kitokių ne
matytų sutvėrimų, galėjo už
augti tokios gabios ir dailios 
lietuvaitės, kurių dainos ža- 
vėte žavi klausytojus.

“SVAJONIŲ" koncertai 
Amerikoje ir Kanadoje: lap
kričio 29, šeštadienį — Hart
forde, lapkričio 30, sekma
dienį — Niujorke, gruodžio 6, 
šeštadienį — Toronte, gruo
džio 7, sekmadienį — Montrea- 
lyje, gruodžio 13, šeštadienį 
— Klivlande, gruodžio 14, sek
madienį — Čikagoje, gruodžio 
20, šeštadienį — Baltimorėje, 
gruodžio 21, sekmadienį — 
Bostone, 1987 m. sausio 3, šeš
tadienį — Los Angelese.

Ateikite, atsiveskite savo 
vaikus, kaimynus ir pažįsta
mus, nes vargu ar greitai vėl 
išgirsite taip gražiai dainuo
jančias Australijos lietuvaites.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė
optometristė

1 551 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A5

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
tel. 532-7115

Susitarus priima pacientus ir vakarais

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

(Prieš Lietuvių namus)

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).
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Toronto lietuvių vaikų darželyje užkandžiauja VALENTINA JUZUKONY- 
TĖ priešpiečių metu drauge su kitais vaikais Nuotr. St. Dabkaus

PRANEŠIMAS IS V. VOKIETIJOS

Baltiečių reikalai per mažai žinomi
Spalio 10-12 d.d. Vakarų Vo

kietijoje įvyko 12-ji baltiečių 
konferencija. Ją surengė bal
tiečių draugija Liunebergo 
mieste, Rytų akademijos būsti
nėje.

Pagrindinė suvažiavimo te
ma buvo krikščionybės įvedi
mo Baltijos kraštuose sukak
tis. Hamburgo universiteto 
istorijos profesorius dr. Nor
bertas Angermannas kalbėjo 
apie pirmuosius krikščiony
bės skleidimo mėginimus 
prieš 800 metų šiandieninė
je Estijoje ir Latvijoje. Misi- 
jonieriai iš Skandinavijos ir 
Suomijos Estijoje skelbė Evan
geliją vietos kalba. Netrukus 
kryžiaus žygiais prieš pago
nis pasinaudojo vokiečiai ko
lonistai. Pagonių krikštas ta
po užkariavimo priedanga.

Estas dr. Olgredas Aule savo 
paskaitoje ryškino tolesnę 
estų ir latvių krikščionėjimo 
istoriją, ypač pabrėždamas 
reformacijos ir pietizmo po
veikį.

Baltiečiai ilgai priešinosi 
krikščionybės įvedimui, ginda
mi savo politinę nepriklau
somybę. Katalikybės priėmi
mas, vėliau protestantizmo 
įsigalėjimas ar atmetimas bu
vo sąlygojami politikos. Ta
čiau tik Lietuva atsispyrė už
sienio spaudimui ir krikšti
josi tik savo valdovų valia. 
Visos trys pagrindinės krikš
čioniškos konfesijos Lietuvo
je ilgą laiką buvo susijusios 
su asimiliacinėmis lenkų, vo
kiečių ir rusų kultūros pastan
gomis. Katalikybė tik pamažu 
suaugo su lietuvybe bendroje 
pasipriešinimo kovoje su 
Maskva, ypač visuomenės de
mokratėjimo eigoje. Apie tai 
savo pranešime kalbėjo dr. Ka
jetonas Čeginskas.

Šiandieninę religijos padė
tį trijose Baltijos, respubliko
se apžvelgė latvis žurnalistas 
Valdis Labinskis. Jis pripaži
no, kad sovietinė ateistiška po
litika sėkmingai vykdoma. Di
delė dalis, gal net dauguma, 
Baltijos kraštų gyventojų, 

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Iki šiol šis fondas išleido per 350,000 dolerių lietuviškai 
kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto palikime 
Kanados lietuvių fondui (Lithuanian-Canadian Foundation).

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

Testamentines ir kitas aukas siųsti:
Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

Šio fondo šūkis: ‘‘Kapitalas Lietuvai, palūkanos — 
lietuvybei išeivijoje!”

ypač Estijoje ir Latvijoje, šian
dien yra ateistiškai ar bent 
indiferentiškai nusiteikusi. 
Kiek kitokia padėtis Lietuvoje 
ir Latgaloje, kur katalikybė 
ir sunkiausiomis sąlygomis 
išlaikė savo pozicijas visuo
menėje.

Po svarstymų ryškėjo išvada, 
kad krikščionybė Baltijos 
kraštų tautas susiejo su Va
karų Europa ir šiandien stip
rina jų kovą už savarankišku
mą ir nepriklausomybę prieš 
rusinimo pastangas.

Miunsterio latvių gimnazijos 
mokytoja Rasma Lazda papa
sakojo apie naujai pastatyto 
Vokietijos latvių kultūros 
centro planus. Studentas Det- 
lefas Henningas apžvelgė Bal
tijos kraštų vokiečių jaunimo 
ir studentų ratelio veiklą.

Suvažiavimas išklausė bal
tiečių draugijos darbų apy
skaitą ir apsvarstė ateities 
veiklos uždavinius. Buvo pa
stebėta, • kad Skandinavijos 
šalyse Baltijos kraštų reika
lai geriau žinomi, negu Vaka
rų Vokietijoje. Ypač apgailė
tinas spaudos nesusigaudy
mas, kai Baltijos kraštų spor
tininkai dažniausiai vadina
mi rusais. Baltijos kraštų 
draugai raginami veikliau 
laiškais ir kitais būdais kelti 
ir populiarinti baltiečių rei
kalus.

Vakarų Vokietijos baltiečių 
draugijai šiuo metu vadovau
ja dr. Olgredas Aule. Jos tiks
las — informuoti visuomenę 
apie Baltijos kraštų tautas, 
jų kultūrą, istoriją, dabarti
nę padėtį tėvynėje ir išeivi
joje, ugdyti bei puoselėti 
draugystės, bendradarbiavimo 
ryšius tarp vokiečių ir baltie
čių. Draugijai priklauso apie 
1000 narių, kurių nemaža da
lis gyvena Skandinavijos ir 
užjūrio šalyse. Draugija vei
kia pasiskirsčiusi trim sekci
jom: vokiečių-estų, vokiečių- 
latvių ir vokiečių-lietuvių. 
Pastarajai vadovauja dr. Her- 
mannas J. Damehnas ir dr. Jo
nas Norkaitis, abu gyvenantys 
Stuttgarte. Lmb.

s
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© PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
UŽTERŠTA BALTIJA

Lietuvos vandens ūkio jūros 
skyriaus inspektorius Vladas 
Portapas prašneko apie negai
lestingai užterštą Baltijos jūrą. 
Duomenų pateikia “Tiesos” 200 
nr. išspausdintas jo rašinys “Už
terštas Baltijos vanduo kaltina”. 
Baltija laikoma viena labiausiai 
užterštų jūrų pasaulyje. Jai gel
bėti 1974 m. Helsinkyje pasirašy
ta tarptautinė Baltijos srities 
atstovų sutartis, įsigaliojusi 
1980 m. gegužės mėnesį. Sutartis 
skelbia kovą visoms Baltijos 
vandens taršos problemoms, net 
ir toms, kurios ją pasiekia iš 
atmosferos. Lietuvos vandens 
ūkio jūros skyrius stengiasi ap
saugoti Klaipėdos uosto terito
rijos vandenis nuo teršimo iš 
laivų. Iš jų vis dar išleidžiama 
naftos gaminių, išviečių atmatų. 
1985 m. sausio 14 d. naktį švedų 
tanklaivis “Thuntank 2” mazutu 
užteršė Kuršių marias. Iš jo per
pildyto vieno tanko mazutas 
kliūstelėjo į marias. Tokiu pa
čiu būdu iš kito švedų tanklai
vio “Eken” 1985 m. balandžio 12 
d. Kuršių marios vėl susilaukė 
550 kg mazuto. 1986 m. sausio 10 
d. suomių tanklaivis “Tebostar” 
Klaipėdos uostė su balasto van
deniu išleido ir 45 kg naftos. Lai
vų kapitonai ir savininkai su
mokėjo palyginti nemažas bau
das: “Thuntank 2” — 11.480 rub
lių, “Eken” — 39.200 rb., “Tebo
star”—10.346 rb.

TERŠIA IR SAVIEJI
Inspektorius V. Portapas, pa

minėjęs taršon įsivėlusius užsie
nio laivus, primena, kad Klaipė
dos uosto vandenis teršia ir sa
vieji. Degalų ir tepalų išpylimu 
jūron pasižymėjo plaukiojanti 
bazė “Palanga”, žvejybos laivai 
— “Šilutė”, “Dzūkija”, “Rumbas”. 
Tanklaivis “Žalgiris” vandenin 
išleido net 559 kg mazuto. Iš jų 
taip pat surinkta keliasdešimt 
tūkstančių rublių baudos. Nuo
stoliams apskaičiuoti nuo 1983 
m. naudojamas naujas metodas: 
kreipiamas dėmesys ne tik į van
denin patekusį naftos gaminių 
kiekį, bet ir jų pašalinimo grei
tį. Kai naftos gaminiai iš van
dens pašalinami per šešias va
landas, žalos dydis sumažėja 
penkis kartus. Laivų savinin
kai, norėdami gauti mažesnes 
baudas, stengiasi kuo greičiau 
likviduoti užteršimo židinius. 
Nafta lengvai pastebima van
dens paviršiuje. Sunkiau kont
roliuoti Klaipėdos pramonės 
įmonių nutekamuosius vande
nis, kai į juos patenka galvani- 
kos procesuose naudota sunkių
jų metalų įvairi druska. Tokios 
įmonės turi savus vandens valy
mo įrengimus, bet jų kokybė te
bėra prasta, nepakankama pil
nai vandens apsaugai nuo taršos.

DIRBTINĖS NERŠYKLOS
Ekologinę Baltijos vandens 

pusiausvyrą gerokai pakeitė in
tensyvi laivyba. Sumažėjo van- 
denžolių sąnašynų, dumblių plo
tai, kuriuose nuo seno neršia 
žuvys. Jos dabar ikrus deda jū
ros dugne, kur bangos ir srovės 
išplauna viršutinį smėlio bei 
žvyro sluoksnį, sunaikindamos 
milijonus būsimų palikuonių. 
Baltijos žuvininkystės tyrimo 
instituto specialistai dabar su

žvejais pakrantėse pradėjo 
įrengti dirbtines neršyklas stri
melėms ir silkėms. Jose neršian
čių žuvų ikrų tankumas dešimt 
kartų didesnis nei įprastinė
mis sąlygomis. Instituto moks
lininkai su Klaipėdos “Baltijos” 
žvejų kolchozu dirbtinėm ner
šyklom gamina specialias uolas 
jūros dugnui sutvirtinti. Ten 
taipgi bus užveistos midijos, 
gyvenančios kriauklėse, pri
klausančios bestuburių molius
kų grupei. Midijos laikomos 
vandens sanitarėmis, nes jos 
minta iš vandens filtruojamu 
detritu ir mikroorganizmais. 
Midijų dėka dirbtinės neršyk
los susilauks švaresnio vandens. 
Teigiama, kad kvadratiniame 
metre išsidėsčiusi midijų ko
lonija per parą išfiltruoja de
šimtis tonų vandens.

AUGANTIS PAKRUOJIS
Pakruojis susilaukė naujos 

turgavietės, kurios šeši paviljo
nai skirti sodininkams, bitinin
kams, mėsos bei kitais maisto 
gaminiais prekiaujantiems kol- 
chozininkams. Kauno politech
nikos instituto statybos būrys 
“Versmė” praėjusią vasarą didi
no automatinę telefonų stotį, 
susilauksiančią tūkstančio nau
jų abonentų. Kruojos parkas per
tvarkomas pagal architektės O. 
Bardauskienės paruoštą projek
tą. Jau įrengtas Sveikatos takas, 
kurį papuošė akmeninės ir ąžuo
linės liaudies meistrų sukurtos 
skulptūros — pasakų nykštukai 
ir milžinai. Sekančiais metais 
parke bus įrengtas tvenkinys, 
pastatyti tiltai, dekoratyvinės 
sienelės.

KELEIVIS SU BARZDA
Kaunietis Stasys Piliponis 

rugsėjo 11d. “Tiesoje” pasakoja 
barzdoto keleivio nuotykius Pa
nevėžyje, kur jis nuvažiavo be 
skutimosi įrankių. Rugpjūčio 12 
d. rytą S. Piliponis užėjo nusi
skusti kirpkyklon Ramygalos ir 
Basanavičiaus gatvių kampe. 
Kirpėja mandagiai pakvietė kė
dėn, o kai svečias iš Kauno pa
reiškė savo pageidavimą, pa
kratė galvą: “Ne, barzdų nesku- 
tame, mums ir peiliukų neduo
da . .Kaunietis S. Piliponis 
pasakoja: “Paaiškinau, kad ne 
vietinis esu, šiame mieste pa
žįstamų neturiu, prašiau pata
rimo, kur gali man barzdą nu
skusti. Atsakymas vėl buvo trum
pas — nė viena kirpykla Panevė
žyje barzdų neskuta. Vien dėl 
šios aplinkybės negalėjau il
giau pasilikti Panevėžyje, ap
žiūrėti taip išaugusį gražų mies- 
tą GĖLIŲ PUOKŠTĖS

Keturioliktasis gėlių puokš
čių sudarytojų konkursas įvyko 
Šiauliuose. Šį kartą nemažai 
rudens gėlių puokščių buvo 
skirta Šiaulių miesto 750 metų 
sukakčiai. Kompozicijos buvo 
kuriamos iš rečiau sutinkamų 
žydinčių ir džiovintų žiedų, de
koratyvinių gėlių lapų. Pirmos 
vietos diplomą komandinėje 
įskaitoje laimėjo Panevėžio 
gėlininkai, antros — vilnietės 
gėlininkės. Asmeninėje įskai
toje laimėtojomis tapo daug
kartinės tokių konkursų laurea
tės— panevėžietė Danguolė Jur- 
kėnaitė ir vilnietė Milda Janu- 
tėnaitė. v. Kst.

Lietuvos kariuomenės

MINĖJIMAS
Programoje: Kanados himnas, žuvusių pagerbimas, malda, 
Česlovo Senkevičiaus paskaita, Lietuvos himnas.
Meninė dalis: sol. Vaclovas Povilonis. Išgirsite naujausias 
estradines Lietuvos dainas. Bus muzika, šokiai, bufetas, 
užkandžiai. Visi kviečiami dalyvauti.

atsteigimo

1986 metų 
lapkričio 15, 
šeštadienį,
6.30 valandą vakaro, 
Delhi lenkų salėje 
(234 Main Street).

Šaulių kuopos valdyba

Š.m. lapkričio 22, šeštadienį, Hamiltone, Jaunimo centre, rengiamas

Lietuvos kariuomenės atsteigimo

PROGRAMOJE: trumpa oficiali dalis, 
koncertas, kurį atliks Toronto lietuvių 
vyrų choras "Aras”, vadovaujamas sol. 
muz. V. Verikaičio, akompanuojant muz. 
J. Govėdui.

Šokiams gros K. Deksnio vadovaujamas 
orkestras. Veiks baras, stambių laimikių !
loterija, bus šiltas maistas.
Pradžia 7 v.v. Bilietų kaina 6 dol. asmeniui.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti. ;:

Sekmadienį, lapkričio 23 d. 10.30 v. pamaldos už žuvusius ir mirusius 
savanorius, karius, šaulius ir partizanus. Pamaldose visos organizacijos prašomos 
dalyvauti su savo vėliavomis. Rengia DLK Algirdo šaulių kuopos valdyba

B LIETUVIAI PASAULYJE

“AUDRA” TRAVEL
CORPORA TION 

NAUJI METAI

LIETUVOJE

Išvyksta gruodžio 26 d., grįžta sausio 9 d.
* * *

EGZOTIŠKA KELIONĖ Į AUSTRALIJĄ!

SAULĖTOS ATOSTOGOS 
GINTARO KRAŠTE!

Puerto Plata (Dominikos respublikoje)

Kviečiame teirautis smulkesnių informacijų.

Mūsų biuras:
• Pageidaujantiems paruošia individualias keliones į Lietuvą ir į kitas šalis.
• Sutvarko vizas bei dokumentus iškvietimams.
• Priima užsakymus vertimams i 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

Hamilton, Ontario
KLB ŠALPOS FONDO Hamil

tono skyriaus komiteto ruoštasis 
Klivlando “Grandinėlės” koncer
tas praėjo su labai gražiu pasise
kimu. Šiuo didingu koncertu gro
žėjosi arti 700 žiūrovų. Rengėjai 
yra dėkingi: “Grandinėlės” vado
vams ir visiems šokėjams bei muzi
kantams už taip puikų spektaklį, 
dalyviams už gausią paramą, lietu
viškųjų parapijų klebonams už 
pagarsinimą koncerto savo parapi
jose, tautiečiams, kurie savo dar
bu prisidėjo prie šio koncerto pa
sisekimo.

ŠALPOS FONDO KOMITETAS, 
susitaręs su apylinkės valdyba, 
skelbia Vasario 16 gimnazijai 
paremti rinkliavą lapkričio 23 
ir 30 sekmadieniais po pamaldų 
Jaunimo centre. Visi yra kviečia
mi paremti šią gimnaziją. Ypač 
šiuo metu yra reikalinga para
ma. Reikia užmokėti už berniukų 
bendrabučio statybą ir apdegu
sios pilies atstatymą. Šiuos moks
lo metus gimnazija pradėjo su 83 
mokiniais. Negalį atvykti sekma
dieniais į pamaldas savo auką 
galite pasiųsti paštu šiuo adre
su: Lithuanian Relief Fund, 11 
Valery Crt., Hamilton, Ont. L9C 
2W2. Paaukoję $15 ar daugiau gaus 
nuo mokesčio atleidimo pakvita
vimą.

ATEITININKAI SENDRAUGIAI 
atgaivino po ilgesnio laiko savo 
veiklą. Jau turėjo bent du infor
macinio pobūdžio susirinkimus. 
Paskutiniame susirinkime kal
bėjo kun. J. Staškus, Anapilio pa
rapijos klebonas. Taip pat suda
ryta skyriaus valdyba: pirm. K. 
Bungarda, sekr. J. Pleinys, ižd. 
P. Masys. Susirinkimas pasiūlė šiai 
valdybai į skyriaus veiklą įtraukti

PATIKSLINIMAS. “TŽ” 42 nr 
apie ateitininkų vakaronę rugsėjo 
20 d. rašo: “Pirmininkaujanti su
pažindino dalyvius su pagrindi
niu kalbėtoju Juozu Polikaičiu, 
kaip pirmu federacijos vadu, ap
lankiusiu Hamiltoną”. Gaila, kad 
jauna pirmininkė buvo kažkieno 
klaidingai informuota. Hamil
tono ateitininkus anksčiau yra 
lankę keli federacijos vadai. 1964 
m. gegužės 3 d. metinėje at-kų 
šventėje dalyvavo federacijos 
vadas dr. J. Girnius (“Ateitis”, 
1964 m. 6 nr.) ir 1968 m. gegužės 
4-5 d.d. metinėje šventėje daly
vavo federacijos vadas prof. J. Pi- 
kūnas (“Ateitis”, 1968 m. 5 nr.). 
Rašant apie globėjus, išleista jau
nučių globėja Felicija Gudinskie- 
nė. J. P.

Aukos Tautos fondui
A. a. dr. ONAI VALAITIENEI 

iškeliavus į amžinybę, už atliktus 
savo tautiečiams darbus jos atmi
nimui Tautos fondo laisvės iždui 
paaukojo šie asmenys: $25 — T. J. 
Falkauskai, L. N. Pliurai; $20 — 
H. A. Garkūnai, Liudas ir Danutė 
Gutauskai, V. M. Leparskai, K. 
Mankauskienė, VI. S. Matukai- 
čiai, A. A. Patamsiai, VI. B. Per-

nuoširdžius musų skaitytojus 
bei dosnius rėmėjus

SOFIJĄ ir STASĮ RAKŠČIUS 
jų džiugios 60 metų vedybinės sukakties 
proga, linkėdami geros sveikatos ir 
Apvaizdos globos amžiaus saulėlydžio 
dienose. Gyvuokite dar ilgus metusi 

“Tėviškės žiburiai”

kauskai, V. J. Pilkauskai, Anice
tas ir Francis Povilauskai, Z. Pu- 
lianauskas, M. A. Pusdešriai, B. 
Sadauskienė ir šeima, P. Šimelai- 
tis; $15 — E. J. Bubniai, A. Petrai- 
tienė; $10 — Elena Antanaitienė, 
V. Bartininkas, A. V. Kėžinaičiai, 
P. M. Misevičiai, A. G. Repčiai, 
Mrs. Roma Wass, B. Venslovas, A. 
Vinerskis; $5 — Br. Milašius.

A. a. RIMUČIUI KLEVUI žuvus 
automobilio nelaimėje prieš 5 
metus, jo atminimui Tautos fon
do laisvės iždui jo tėveliai Euge
nija ir Leonas Klevai paaukojo 
$100.

Visiems aukotojams reiškiame 
nuoširdų ačiū-

Pirmininkas A. Patamsis, 
Tautos fondo atstovas 

Hamiltone

London, Ontario
PRISIMENANT IR PAGER

BIANT Londono ir apylinkės lietu
vių gyvenime palikusį žymų įnašą 
a.a. Juozą Bersėną, vieną iš Ka
nados lietuvių fondo steigėjų ir 
darbštų jo veikėją, Londono lie
tuviai, reikšdami gilią užuojau
tą žmonai Elenai, sūnui Eugenijui, 
dukroms — Zitai ir Sigitai, bro
liui ir visiems šeimos nariams, 
paaukojo Kandos lietuvių fondui:

$50 — Jonas ir Polina Butkai, Jo
nas, jn., ir Mavis Butkai; $30 — 
Edmundas ir Gražina Petrauskai: 
$25 — Regina Miškinienė ir šei
ma; $20 — Simonas Žulpa, Kazys 
Kudukis, Andrius ir Ona Petra
šiūnai, Pranas ir Antanina Sty
gos, Juozas Lukša, Elena Kebu- 
rienė, D. Armstrong-Andriulio- 
nis, Vaclovas Vaitkus, Elena ir 
Stasys Navickai; $10 — Adomas 
Kalnėnas, Leonas Narkevičius 
ir šeima, Algimantas ir Olga Švil
pos, Jonas ir Ona Jasinskai; $5 — 
Leonas Kanopeskas ir šeima, P. 
ir D. Rušinskai. Išviso — $385. KLF

Sault Ste. Marie, Ont.
VASARĄ IR RUDENĮ šį 83.000 

gyventojų miestą - aplankė daug 
svečių iš įvairių kraštų. Pas savo 
gimines Skardžius-Skaržinskus 
lankėsi Viktoras Stanis, sn, iš 
Waukegah, IL ir Marija Jasiūnie- 
nė iš Evanstono, IL.

YRA RAŠANČIŲ lietuvių spau
dai, bet mažai kas parašo vieti
niam “Sault Star”. Pastaruoju me
tu jame pasirodė ilgokas Kazimie
ro Slyžio laiškas apie per didelę 
biurokratiją ir priklausomybę nuo 
skaitytuvų (kompiuterių).

Korespondentas

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ UT I T V A « 
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. šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 24 MILIJONUS DOLERIŲ

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus J

(Esu “Union Gas” /h 
atstovas) ¥3

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ................  5%
santaupas.....................  5.75%
kasdienines palūkanas
už santaupas..................5.25%
term, indėlius 1 m..........8.50%
term, indėlius 3 m..........9.25%
reg. pensijų fondo........ 7.25%
90 dienų indėlius..........7.50%
(minimum $5.000)
Reg. pensijų 1 m............8.25%

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask.......... 9.75%
asmenines paskolas 12%
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000.
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $25.000.

JA Valstybės
Lietuvių krikščionių demokra

tų konferencijos rengiamos kas 
treji metai. Šiemetinė įvyko rug
sėjo 20-21 d.d. Čikagoje, Tauti
niuose lietuvių namuose. Pirmo
ji diena buvo skirta posėdžiams, 
centro komiteto rinkimams, jos 
vakaras — pobūviui, antroji die
na — pamaldoms Švč. M. Marijos 
gimimo šventovėje. Mišias atna
šavo ir pamokslą sakė kan. V. Za
karauskas. Naujan centro komi- 
tetan išrinkti: pirmininku — 
inž. Antanas Rudis, nariais — 
Sofija Blažienė, Stasys Dubaus
kas, Kazys Ėringis, Pranas Povi
laitis, Justinas Šidlauskas, Vla
das Šoliūnas, Algimantas Žu
kauskas ir Europos lietuvių 
krikščionių demokratų tarybos 
pirm. Adolfas Venskus. Kultūri
nę programą vakaro dalyviams 
atliko jaunimo atstovai — sol. 
Dalia Polikaitytė, deklamatorė 
Andrėja Keblytė, programos va
dovė Ramunė Tričytė. Akompa
navo pianistas Manigirdas Mo- 
tekaitis. Padėkos žodį tarė nau
jasis Lietuvių krikščionių de
mokratų sąjungos centro komi
teto pirm. inž. A. Rudis.

Lietuvių tautos 1941 m. suki
limas prieš sovietinius okupan
tus Niujorke paminėtas rugsėjo 
28 d. Minėjimą surengė organi
zacijų sudarytas komitetas, va
dovaujamas Alfonso Samušio. 
Minėjimas pradėtas pamaldomis 
Apreiškimo parapijos švento
vėje. Koncelebracines Mišias 
atnašavo klebonas kun. Jonas 
Pakalniškis, kun. Vytautas Pik
turna ir kun. Kornelijus Buč
inys, OFM, pasakęs šiai progai 
skirtą pamokslą. Prie altoriaus 
buvo atneštos septynių organi
zacijų vėliavos. Akademinė da
lis Kultūros židiny pradėta ge
neralinio Lietuvos konsulo Ani
ceto Simučio sveikinimo žodžiu. 
Paskaitą “Nepripažinta kraujo 
auka” skaitė dr. Adolfas Darnu- 
šis, buvęs laikinosios vyriau
sybės narys, pogrindžio dalyvis 
sovietų ir vokiečių okupacijo
se, kurį vokiečiai suėmė ir iš
vežė Vokietijon. Jis išsamiai api
būdino sukilimą, žuvusius II D. 
karo metais. Paskaita buvo 
iliustruota ekrane parodytomis 
lentelėmis, Sibiro žemėlapiu su 
jame paženklintomis kalinių 
stovyklomis. Dr. A. Damušio 
duomenimis, Lietuva neteko 
maždaug milijono gyventojų. 
Antrasis paskaitininkas dr. Juo
zas Vėbra kalbėjo apie pirmąją 
sovietinę okupaciją, radiofono 
užėmimą, Kauno išlaisvinimą, 
laikinosios vyriausybės suda
rymą vokiečių-sovietų karo pra
džioje. Pranešimą apie laikino
sios vyriausybės sudarymą ra
dijo bangomis tada paskelbė 
Leonas Prapuolenis, jau miręs 
Čikagoje. Dr. J. Vėbra taipgi 
priminė, kad laikinąją nepri
klausomos Lietuvos vyriausybę 
panaikino atsiųsta okupacinė 
nacių vyriausybė. Tautinių šo
kių programą sukilimo minėji
me atliko ansamblis “Tryptinis”, 
įsteigtas ir vadovaujamas Jad
vygos Matulaitienės. E. Gaile- 
vičiaus, A. Račiūno, P. Sližio, 
L. Abariaus, J. Švedo ir V. Pau
lausko dainomis programą už
baigė muz. Viktoro Ralio vado
vaujamas Niujorko vyrų choras 
“Perkūnas”.

Baltiečių BATUNO organiza
cija, ginanti šių trijų tautų rei
kalus savo veikla Jungtinėse 
Tautose Niujorke ir Ženevoje, 
dvidešimtmetį paminėjo rugsė
jo 12 d. Jungtinių Tautų diplo
matų valgomajame, kur tą ren
ginį sutiko globoti JAV atstovy
bė Jungtinėm Tautom. Minėjime 
dalyvavo apie 100 baltiečių ir 
svečių. Lietuviams BATUNE at
stovauja: Lietuvių informaci
jos centro vedėja G. Damušytė, 
teisinis patarėjas M. Jakulis- 
Jason, BATUNO žiniaraščio red. 
I. Nevazelskytė, Lietuvos vyčių 
veikėja D. Bulvičiūtė, Lietuvių 
jaunimo sąjungos Niujorko sky
riaus vicepirm. J. Sirusaitė ir 
ižd. I. Biskytė, kun. D. Staniš- 
kis. Minėjimo dalyvius pasveiki
no estas BATUNO pirm. H. Ein- 
so, pranešęs, kad buvo pastangų 
sukliudyti minėjimą Jungtinių 
Tautų patalpose, bet išgelbėjo 
globoti sutikusi JAV atstovybė. 
Pagrindiniu kalbėtoju buvo pa
kviestas jaunas adv. William 
Hough, rašantis Baltijos šalių 
klausimais. Žodį tarė ir “Free
dom House” organizacijos at
stovė L. Thorne. Ši institucija 
jau 46 metus stengiasi padėti 
įvairiems kaliniams visame pa
saulyje.

Urugvajus
Montevideo lietuvių parapi

jos patalpose sekmadieniais dės
toma lietuvių kalba. Džiaugia
masi, kad dabar yra du mokyto
jai — Diana Fornara ir Danie

lius Josponis, abu lankę Vasario 
16 gimnaziją V. Vokietijoje.

Australija
Spaudos konferenciją Sydnė- 

juje rugsėjo 14 d. surengė XIV- 
jų Australijos lietuvių dienų 
rengėjų komiteto pirm. A. Migus 
ir atstovas spaudai J. Zinkus. 
Konferencijoje “Mūsų pastogei” 
atstovavo red. V. Augustinavi- 
čius, “Tėviškės aidams” — A. 
Kramilius, lietuviškoms radijo 
valandėlėms — dr. G. Kazokie- 
nė, užsienio lietuvių laikraš
čiams — A. Laukaitis. Pirm. A. 
Migus pranešė, kad renginiuose 
daug vietos skiriama jaunimui, 
nes jam reikės didesnės patir
ties 1987 m. įvyksiančiame kong
rese. Atidarymui buvo numaty
tos iškilmingos pamaldos Syd- 
nėjaus St. Mary’s katedroje. De
ja, buvo susidurta su nenumaty
tomis kliūtimis. Katedra yra 
toli nuo kitų renginių Banks- 
towne. Be to, sunku patenkinti 
jos vadovybės reikalavimus. Te
ko pasirinkti kitą šventovę ar
čiau Bankstowno, kur įvyks ofi
cialus ALD atidarymas. Garbės 
svečiais kviesti žymieji aust
ralai atsisakė dalyvauti dėl ati
darymui pasirinktos antrosios 
Kalėdų dienos. Sydnėjun atvyks 
sol. J. Vaznelis iš Čikagos, dai
nos grupė “Harmonija” iš Niu
jorko, kanklininkės Bankaity- 
tės iš Klivlando. Dainų šventė
je gruodžio 30 d. dalyvaus tik 
jungtiniai chorai — mišrus, vy
rų ir moterų. Tokį pasirodymo 
būdą pasirinko dirigentai. Vi
sų ALD renginių pajamos eina 
į rengėjų komiteto iždą, išsky
rus sporto šventę. Jos pajamas 
sportininkai panaudos savo rei
kalams.

Britanija
Su a. a. Jonu Januševičiumi 

Londono lietuviai atsisveikino 
rugsėjo 26 d. Šv. Kazimiero lietu
vių šventovėje, kur gedulines Mi
šias atnašavo JAV kariuomenės 
kapelionas pik. kun. Vincas 
Meškėnas. Velionies palaikai 
iš šventovės palydėti į Manon 
Park kapinių krematoriumą. 
Ten kalbėjo Z. Juras ir K. Ta
mošiūnas. Velionis gimė Papi
lėje 1906 m. lapkričio 21 d. Bai
gęs Lietuvos karo mokyklą, gy
veno Kaune ir vertėsi teisinin
ko profesija. Pirmosios sovie
tinės okupacijos metais buvo ka
linamas, Sibiro išvengė tik pra
sidėjusio vokiečių-sovietų karo 
dėka. Britanijon atvyko 1947 m., 
dirbo didelėje bendrovėje “The 
Trust House Ltd.” Londone. Do
mėjosi ne tik vietine, bet ir už
sienio lietuvių spauda. A. a. J. 
Januševičius, kalintas sovieti
niame kalėjime Kaune, prarado 
pasitikėjimą žmonėmis, pasida
rė per daug atsargus, užsidaręs. 
Vis dėlto į jo laidotuves įsijun
gė nemažas būrys Londono lietu
vių ir kaimynų anglų.

Prancūzija
Prancūzijos LB taryba pasku

tinį savo posėdį turėjo rugsėjo 
26 d. Finansinę PLB apžvalgą pa
darė valdybos ižd. Ž. Klimienė, 
pranešusi, kad ižde yra 4.122,90 
frankų. Posėdyje aptarti PLB 
veiklos planai, paruoštas Pa
ryžiaus lietuvių susirinkimų 
ir švenčių tvarkaraštis. Priim
tos Prancūzijos LB tarybos ir 
garbės teismo rinkimų taisyk
lės, sudaryta komisija 1987 m. 
įvyksiantiems rinkimams. R. 
Bačkis painformavo apie Euro
pos LB ir Jaunimo sąjungų dar
buotojų suvažiavimą liepos 27- 
28 d.d. Austrijoje, Salzburgo 
mieste. Paryžiaus lietuvių kape
lionas kun. J. Petrošius rugsėjo 
mėnesį aplankė Bas-Rhin ir 
Haut-Rhin gyvenančius lietu
vius.

Vokietija
VLB tarybos rinkiniai kores- 

pondenciniu būdu įvyks lapkri
čio 15 d. Buvo pasiūlyti 22 kan
didatai. Rinkimų komisijai va
dovauja pirm. Jonas Vitkus, tal
kinamas vicepirm. Antano Ver
šelio. Balsavimo lapeliai VLB 
nariams buvo išsiuntinėti spa
lio 30 d. Balsai bus suskaičiuo
ti ir rinkimų rezultatai paskelb
ti lapkričio 22 d. VLB darbuo
tojų suvažiavimas Hiutenfelde 
įvyks lapkričio 21-23 d.d. Be
veik tuo pačiu laiku (lapkričio 
22-23 d.d.) Hiuntenfelde, Pater- 
Delf-Zentrum salėje, įvyks Lie
tuvių kultūros draugijos narių 
suvažiavimas. Tikimasi, kad li- 
teratūrinėn valandėlėn savo kū
riniais įsijungs poetė Eglė Juod
valkytė iš Miuncheno ir rašyto
jas E. Cinzas iš Belgijos. Daly
vaus ir A. Mikalauskaitės-Neu- 
mann vadovaujama tautinių šo
kių grupė iš Memingeno. Suva
žiavimo dalyviams kambaryje 
prie salės bus surengta moky
tojo E. Kaciucevičiaus dailės 
darbų paroda.



Kauno “Žalgirio” krepšinio komandos žaidėjai. Ši nuotrauka buvo atspausta didžiojoje Argentinos spaudoje

Lietuvos "Žalgiris" ir jo laimėjimas Argentinoje

Išeivijos lietuviškumas naujoje anketoje
Pokalbis su kun. dr. Kęstučiu Trimaku — plačios anketos autoriumi ir jos duomenų tyrinėtoju

— Išeivijos tautinio sąmo
ningumo anketa buvo didelis 
ir ilgas darbas, kuris daugiau
sia gulė ant jūsų pečių. Kas 
paskatino imtis tokio darbo?

— Du motyvai mane skatino 
imtis šio darbo, o trečiasis 
(apsiėmus) — jį tęsti: 1. išei
vių lietuvių pasaulyje apklau
sinėjimo vertė bei nauda; 2. 
mokslinio įnašo reikalas iš
eivijoje ir 3. nesitikėtai gau
sus visuomenės atsiliepimas 
į anketą.

1. Sąmoninga ir kultūringa 
tauta išreiškia savo patirtį 
tautosaka, literatūra, istori
ja, o, šalia to, moderniaisiais 
laikais — ir sociologiniais ty
rimais. Per paskutinį šimtmetį 
bent ketvirtadalis mūsų tautos 
išvyko, emigravo, pabėgo ar bu
vo ištremti už tėvynės ribų. Ši 
tautos dalis išgyvena tautinio 
išlikimo ar niveliavimo dile
mą. Prasminga yra šią patirtį 
pavaizduoti literatūroje ir ki
tuose menuose: naudinga, tie
siog būtina ją mokslais (isto
rijos ir kt.) dokumentuoti bei 
padėtį analizuoti. Čia ir glūdi 
mokslinio apklausinėjimo pir
moji — istorinė vertė. Iš tokio 
tikslaus ir sistemingo padė
ties aptarimo išplaukia ir prag
matinė nauda: iš padėties tiks
lios apžvalgos padaryti išva
das akcijai. Tokio lietuvių kil
mės žmonių pasaulyje apklau
sinėjimo jau seniai reikėjo. 
Todėl, kai Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės vardu jos vice
pirmininkai dr. Tomas Remei- 
kis ir Birutė Jasaitienė ėmė 
kelti anketos reikalą, pakvies
tas ėmiausi darbo.

2. Kaip psichologas jaučiau 
ir tebejaučiu lietuvių mokslo 
žmonių pareigą bei privilegi
ją duoti savo mokslinį įnašą 
išeivijos visuomeniniam bei 
kultūriniam gyvenimui. Būda
mas Lituanistikos instituto 
psichologijos skyriaus vedė
jas, tą idėją skleidžiau ir 
tebeskleidžiu savo kolegų lie
tuvių psichologų tarpe. Kai 
tokio didelio mokslinio dar
bo galimybė atsirado, sutikau 
prisidėti, tikėdamasis tvirto 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės užnugario.

3. Nesitikėtai gausus visuo
menės atsiliepimas į šią an
ketą man buvo paskatinimas 
dėmesį užimantį, laiką atiman
tį ir kartais “juodą” apskaičia
vimo darbą tęsti iki galo. Jau
čiau atsakomybę prieš tuos 
3078 anketos užpildytojus ir 
prieš visą visuomenę.

— Ko siekiama minėtąja an
keta?

— Šia anketa siekiama pa
žvelgti į už Lietuvos ribų 
esančiųjų lietuvių kilmės žmo
nių tautinį sąmoningumą, nu
sistatymus, ryšius bei kitus 
etninę sąmonę paveikiančius 
ar ją išreiškiančius veiks
nius.

— Kiek anketų buvo iš
siuntinėta ir kiek gauta ?

— Apytikriai apie 12,000 an
ketų buvo išsiuntinėta platin
tojams. Iš jų ne visos pasiekė 
pačius žmones. Kai kurie at
skiri kraštai, organizacijos 
bei pavieniai asmenys gautas 
anketas daugino ir platino. 
Gauta 3100 užpildytų anketų. 
Keliolika buvo atmesta dėl 
klaidų ar per didelių pralei
dimų. Į kompiuterius įdėta 
3078 anketos.

— Kurie kraštai pasirodė 
uoliausi ir kurie buvo tin
giausi?

Kun. dr. KĘSTUTIS TRIMAKAS, 
vadovavęs pasaulio lietuvių tauti
nio sąmoningumo anketai

— Gauta 1651 anketa iš JAV- 
bių, 446 — iš Australijos, 348
— iš Kanados, 205 — iš V. Vo
kietijos, 184 — iš Anglijos, 90
— iš Brazilijos, 88 — iš Argen
tinos, 46 — iš Urugvajaus ir 
6 —r. iš kitur (likusieji savo gy
venamojo krašto nepažymėjo).

Nestebina toks didelis skai
čius iš JAV-bių, nes tikrai 
daugiau kaip pusė išeivijos lie
tuvių gyvena JAV-bėse. Tikrai 
uoliai atsiliepė lietuviai iš 
Australijos. Didesnio skai
čiaus laukiant iš Kanados ir 
V. Vokietijos, anketos surin
kimo terminas buvo pratęstas 
iki 1986 m. balandžio mėn. Pa
kankamai gerai pasireiškė du 
Europą reprezentuojantys 
kraštai: V. Vokietija ir Ang
lija. Iš P. Amerikos galėjo bū
ti daugiau: betgi dabar, pastu
dijavus gautas anketas, rasta, 
jog gautosios vaizduoja P. 
Amerikos lietuviams charak
teringas ypatybes.

— Kuriais kanalais buvo 
siuntinėjama anketa — vien 
per Bendruomenės valdybas 
ar ir per kitas organizacijas ?

— Nebuvo ribotasi Bend
ruomenės valdybomis. Bend
radarbiauta su kitomis, ypač 
jaunimo organizacijomis; kai 
kur pasikliauta ir uolesne 
privačia iniciatyva.

— Skelbiate, kad gavote apie 
3000 užpildytų anketų. Ar to
kio skaičiaus pakanka sudary
ti apytikriam vaizdui tautinio 
sąmoningumo lietuvių išeivi
joje?

— Daugelis įvairių sričių 
apklausinėjimų remiasi ma
žesniais skaičiais. Ne tiek 
didelis skaičius svarbu, kiek 
atsakiusiųjų atstovavimas. 
Tad ir šios anketos atveju 
turime tiksliai suvokti, kam 
ją užpildžiusieji atstovauja. 
Jie atstovauja tuos, kurie, yra 
panašioje padėtyje, kaip ir tie, 
kuriuos taip platinama anketa 
galėjo pasiekti. Jie neatsto
vauja anketa nebepasiekiamų, 
visai nuo lietuvių atskilusių 
lietuvių kilmės žmonių.

Betgi ši anketa duoda ne tik 
bendrą lietuvių išeivijos tau
tinio sąmoningumo vaizdą (be
veik pusė pasisakė gimę už 
Lietuvos ribų), bet taipogi ir 
atskirų kartų bei skirtingų 
kraštų etninę padėtį. Gerai 
atstovaujamos yra išeivių kar
tos: pvz. šią anketą užpildė 
dvigubai daugiau jaunosios 
kartos (10-35 m. amžiaus) as
menų, negu specialiai jauni
mui skirtas pasaulio lietuvių 
jaunimo studijines anketas.

— Kiek laiko reikėjo duome
nims apdoroti, kad sueitų į 
bendras išvadas?

— Ketvirtadalis (866) anketų 
buvo skubiai paruoštos ir duo
menys pateikti mokslinėje 
konferencijoje apie tautinę 
sąmonę 1985 m. lapkričio 23 d. 
Čikagoje, o taip pat Mokslo 
ir kūrybos simpoziume 1985 m. 
lapkričio 30 d. taipogi Čika
goje. Po galutinio termino 1986 
m. balandžio mėn. visų anketų 
duomenys buvo įrašyti į kom
piuterių juostas, skaičiai pa
tikrinti pagal originalus, klai
dos ištaisytos. Visa tai užtru
ko dar keturis mėnesius iki 
liepos mėn. galo. Dabar pagal 
reikalą ir temą iš kompiuterių 
išgaunami apskaičiavimai, į 
kurių reikšmę tenka įsiskaityti 
ir daryti išvadas. Dr. Dalia 
Katiliūtė-Boydstun rūpinasi 
anketos lituanistinių mokyklų 
vertinimo dalimi, dr. Jolita 
Kisieliūtė-Narutienė — tauti
nio angažavimosi skale, o dr. 
Tomas Remeikis — politiniais 
nusistatymais. Specifinių 
klausimų išvadoms padaryti 
dar reikės kelių mėnesių. Bet 
ir čia ne galas. Ši anketos 
medžiaga yra tapusi beveik 
neišsemiamu aruodu, iš kurio 
dar bus galima ilgus metus 
semti įvairių duomenų.

— Dabar, kai jau turite vi
sus anketos duomenis, kaip at
rodo mūsų išeivija, metant 
bendrą žvilgsnį? Ar jos tauti
nis sąmoningumas tebėra gy
vastingas?

— Tautinis sąmoningumas 
anketoje aptariamas dviem 
būdais: 1. tautine sąmone ir 
2. tautiniais ryšiais (pvz. 
kalba), nusistatymais ir veiks
mais.

43% anketą užpildžiusiųjų 
save laiko grynais lietuviais, 
21% — daugiau lietuviais negu 
gyvenamojo krašto tautybės, 
21% — lygiai lietuviais, lygiai 
gyvenamojo krašto tautybės, 
10.5% — daugiau gyvenamojo 
krašto tautybės ir tik 2% — gry
nai gyvenamojo krašto tauty
bės. Proporcingai daugiau 
lietuvių kalba už gyvenamojo 
krašto kalbą yra vartojama 
namuose ir bendraamžių lie
tuvių tarpe. Vidurkis pre
numeruoja 3-4 lietuvių leidžia
mus periodinius leidinius, 
per metus perskaito 4 lietu
viškas knygas bei atsilanko 
į 7 lietuviškus parengimus. 
Tad, bendrai paėmus, anketa 
pasiektoji išeivija yra gana 
lietuviška.

Tačiau po šiuo gan teigiamu 
bendru “vidurkio” žvilgsniu 
slypi kai kurie neigiami fak
tai: 40% (1222) per metus ne
perskaito nė vienos lietuviš
kos knygos, 17% neprenume
ruoja nė vieno lietuvių leidžia
mo periodinio leidinio, 13% 
per metus nedalyvavo nė vie
name lietuviškame parengime 
ir kt.

— Ar iš anketos duomenų 
galima spręsti apie išeivijos 
tautinio sąmoningumo lygį at
eityje, pvz. už 20 metų ?

— Lietuviškiausia ir lietuvy
bę stipriausiai palaikanti yra 
66-96 m. amžiaus vyriausioji 
karta. Po 20 metų ši karta bus 
beveik visai išmirusi. Dabarti
nė 50-65 m. amž. karta taip pat 
lietuviška, bus pažengusi am
žiumi, bet pilnai nebeužims vy
riausios kartos vietos lietuvy
bės išlaikyme. Vidurinioji 30- 
49 m. karta šiuo metu stipriai 
prisitaikiusi prie gyvenamojo 
krašto ir gan atitrūkusi nuo 
lietuviškų reikalų. Nuo jos 
didele dalimi priklausys lie- 

(Nukelta į 6-tą psl.)

KAZYS KEMEŽYS, Australija

1986 m. rugsėjo mėnesį Ar
gentinoje įvyko XX tarpkonti- 
nentinis krepšinio klubų tur
nyras, Europos kontinentui at
stovavo Kauno “Žalgiris” ir 
Zagrebo “Cibona”. Turnyrą lai
mėjo lietuviai, tapdami pasau
lio krepšinio klubų čempio
nais ir laimėtojais V. John- 
sono taurės.

Dabarties pasaulyje tarp
valstybinės sportinės varžy
bos susilaukia daugiau dėme
sio negu tarpklubinės varžy
bos. Tik prieš porą mėnesių 
Madride, Ispanijoj, įvyko pa
saulio krepšinio varžybos, 
kur žaidė valstybinės koman
dos ir kur beveik tie patys 
žalgiriečiai, atstovaudami 
Sov. Sąjungai, iškovojo antrą 
vietą po JAV. Šitokie lietuvių 
laimėjimai Sov. Sąjungos var
du lietuviams yra labai skau
dūs, nes okupantas rusas pasi
savina lietuvių nuopelnus.

Nors okupacinė rusų valdžia 
draudžia lietuviams atstovau
ti Lietuvai, net ir “tarybi
nei” Lietuvai, tarptautiniame 
sporte, leidžia Kauno “Žalgi
rio” krepšinio komandai atsto
vauti Sov. Sąjungai tarpklu- 
biniuose Europos ir pasaulio 
turnyruose. Lietuvos lietuviai 
betgi laiko Kauno “Žalgirį” 
kaip defacto Lietuvos valsty
bės atstovą ir sieja su nepri
klausomybės laikais, kai Kau
nas buvo laikinoji Lietuvos 
sostinė ir kai Lietuvos krep
šininkai laimėjo Europos čem
pionatą.

Šis teigimas pasitvirtina 
iš šio neseniai gauto laiško 
iš Kauno.

Laiškas iš Kauno
“BRANGIEJI, pirmiausia 

noriu kartu su jumis pasi
džiaugti mūsų mažos Lietuvė
lės nuostabiausiais vyrais 
ąžuolais — Kauno “Žalgirio” 
krepšininkais. Turbūt jūs ži
note, kad mūsų krepšininkai 
iškovojo tarpkontinentinę tau
rę ir yra stipriausia klubinė 
komanda pasaulyje. Atvirai 
pasakius, mes nelabai tikė-

KANADOS PENSIJŲ PLANAS 
keičiamas gerėjimo linkme

— nuo 1987metų sausio 1 dienos —
1987metų sausio 1 dieną jūsų Kanados pen
sijų planas bus pakeistas. Tie pakeitimai su
darys jam stiprius ilgalaikius pagrindus.

Svarbu žinoti ką tas planas duoda, nes 
jis aprūpina jus ir/arba jūsų šeimas pagrindi
nėmis uždirbtomis pajamomis tada, kai išei
nate pensijon, tampate invalidais arba mirš
tate. Tačiau tų pajamų turite prašyti, kai 
manote, kad jau turite teisę.

Čia pateikiama informacija paaiškina 
pagrindinius pakeitimus. Tai gera žinia!

Lėšos geresniam rytojui
Naujas finansavimo būdas padarys jūsų pla
ną daug saugesnį.

Dabar jūs ir jūsų darbdavys moka po 
1.8% uždarbio iki maksimalinės sumos. Kiek
vienais metais iki 1991-ųjų įmokos pakils 
0.2%, o nuo tų metų iki 2011 -tųjų—0.15%. 
Jeigu mokate maksimalinę įmoką, tai mokė
site apie $26 daugiau 1987 metais.

Didesnis pasirinkimas 
pensijos atveju
Po sausio 1 dienos galite pradėti naudotis 
CCP planu jau nuo 60 metų amžiaus. Ją 
galite gauti net ir tuo atveju, jeigu dar nesate 
visai išėjęs pensijon.

Jei pradėsite imti savo pensiją prieš 
65-tus savo amžiaus metus, plano išmokos 
bus mažesnės, nes būsite mažiau įmokėjęs 
ir gausite jas per ilgesnį laiką.

Jei nuspręsite neimti pensijos iki 65-rių 
metų amžiaus (iki 70 metų), mėnesinės plano 
išmokos bus didesnės.

Normaliai jūsų pensija bus išmokėtina 
pirmąjį mėnesį po 65-to gimtadienio. Kiek
vieną mėnesį tarp tos datos ir pensijos pra
džios išmokos jums bus didinamos ar maži
namos 0.5%. Sis reguliavimas bus daromas 
tol, kol gausite išmokas.

I’d like to know more about my new 
Canada tension Plan. Please send me 
the ‘good news’ 
in English □ in French □ about
□Retirement Pension
□Disability Pension
□ Death & Survivor Benefits
□ Pension Credit Splitting
□ Flexible Retirement
□ Financing your CPP

m Health and Welfare
■ T Canada

jom pergale, bet kai mus pa
siekė tokia žinia, džiaugsmui 
nebuvo ribų. Brangieji, jūs 
neįsivaizduojat: darbe visi 
vieni kitus sveikino, auto
buse, troleibuse, parduotu
vėje ir gatvėje girdėjai vien 
tik “Žalgiris”, “Žalgiris”, “Žal
giris” . ..

Mūsų numylėti ąžuoliukai 
namo parvyko rugsėjo mėnesį 
iš 18 į 19 naktį lėktuvu. Pir
miausiai jie atskrido į Vilnių 
apie 1 vai. 20 min. (naktį). Ten 
juos pasveikino aerouoste, jie 
vėl sėdo į lėktuvą ir atskrido 
į Kauną. Kauno aerouoste jie 
nusileido 2 vai. 30 min. (tą pa
čią naktį). Q. mes jau laukėm. 
Mes iš darbo susiorganizavom 
ir nuvažiavom. Aerouoste bu
vo labai daug žmonių. Grojo 
orkestras, šoko tautinių šokių 
ansamblio šokėjai. Visai ne
sijautė, kad tai naktis. Tik stai
ga išgirdom nusileidžiančio 
lėktuvo garsus, ir visa minia 
pradėjo šaukti: “Žalgiris”! 
“Žalgiris”! Iš lėktuvo išlipo 
su taure rankoje mūsų Valdas 
Chomičius. Mergaitės su tauti
niais drabužiais rankose lai
kė tautines juostas ir aukštai 
pakėlusios padarė tokį korido
rių, per kurį praėjo mūšų šau
nuoliai. Mes dainavom “Ant 
kalno mūrai, joja lietuviai”. 
Paskui orkestras užgrojo “Il
giausių metų”, ir mes daina
vom.

Korespondentas pateikė ke
lis klausimus žalgiriečiams, 
bet Jovaiša paprašė juos ilgai 
nekanknti, nes jie labai alka
ni ir labai nori miego. Aišku, 
mes supratom. Tas visas mūsų 
džiaugsmas truko tik pusę va
landos. Trečią valandą nakties 
pajudėjo visa minia namų 
link. Visos mašinos, sustoju-
sios gatvėje, juos garbingai 
praleido, ir jie su vėjeliu nu
kūrė namo, nes tą pačią dieną 
po pietų turėjo išskristi į Le
ningradą kitom rungtynėm.

Šitą įvykį daugumas vyres
nio amžiaus žmonių lygina su 
tuo momentu, kai turėjo par
skristi į Kauno aerouostą Da
rius ir Girėnas. Tik, aišku,

GERA ŽINIA

Padidintos invalidumo 
išmokos
Jei turite teisę gauti invalidumo išmokas, 
jūsų mėnesinės išmokos bus žymiai didesnės. 
Pavyzdžiui, maksimalinė invalidumo pensija 
1987 metais bus padidinta nuo $487 iki dau
giau kaip $635 per mėnesį.

Kiekvienas einantis arba grįžtantis į dar
bą gaus invalidumo išmokas, jei bus mokėjęs 
pensijų planui per dvejus metus iš paskutinių 
trejų, per kuriuos įmokos buvo galimos.

Išmokos palikuonims 
tęsiamos ir vėl susituokus
Jei gaunate palikuonių išmokas, jos bus 
tęsiamos net ir vėl susituokus.

Jei susituokėt ir jūsų palikuonio išmo
kos buvo nutrauktos, galite jas gauti ir vėl. 
Pensijos kredito padalinimas 
Jeigu jūsų santuoka baigiasi ištuoka, abu su
tuoktiniai turi teisę į pusę “pensijos kredito”, 
kurį uždirbote abudu drauge. Po 1987 metų 
sausio 1 dienos tie kreditai gali būti padalinti, 
jeigu jūsų santuoka arba bendro gyvenimo 
ryšys (common-law relationship) baigiasi 
skyrybomis.

Dalinimasis pensija
Jeigu jūs ir jūsų sutuoktinė-nis gauna CCP 
pensiją, tai išmokos, kurias jiedu uždirbo 
gyvendami drauge, gali būti padalintos, vie
nam arba kitam paprašius.

Santė et Bien-ėtre social 
Canada 

finalas šitų abiejų įvykių ne- 
. vienodas”.

Maskva nepatenkinta
Žalgiriečių grįžimą į Lietu

vą panašiai aprašė Kauno “Tie
sa”: Vilniuje, kur lėktuvas pir
miausiai nusileido, juos pa
sveikino valstybinio Lietuvos 
kūno kultūros ir sporto komi
teto pirmininkas Z. Motiekai- 
tis. Pagerbime dalyvavo Lietu
vos komunistų partijos centri
nio komiteto propagandos ir 
agitacijos pirmasis pavaduoto
jas Č. Panavas, Respublikinės 
profsąjungų tarybos sekreto
rius R. Baltrušaitis ir kiti.

Kaune, pagal “Tiesą”, krep
šininkus sveikino telegramo
mis Lietuvos komunistų parti
jos centrinio komiteto pirma
sis sekretorius Petras Griške
vičius ir Lietuvos TSR minis- 
terių tarybos pirmininkas Vy
tautas Sakalauskas. Į Kauno 
aerouostą atvyko Kauno vyk
domojo komiteto pirmininko 
pavaduotojas Zigmas Kazake
vičius ir Gruzijos TSR liau
dies artistas bei žymus spor
to komentatorius Kote Macha- 
radzė.

Šiame sutikime trūko žodžio 
iš okupantų Maskvoje. Ar tai 
reiškia palyginti mažą popu
liarumą krepšinio plačioje 
Sov. Sąjungoje, ar sąmonin
gą maskviečių žeminimą lietu
vių sportininkų laimėjimo, 
sunku pasakyti. Gal reikš
minga yra ir tai, kad kai žal
giriečiai laimėjo Sov. Sąjun
gos čempiono vardą, “Gimta
sis kraštas” 1986 m. balandžio 
3 d. laidoje jiems davė visą 
pirmą puslapį. Kai rugsėjo mė
nesį žalgiriečiai laimėjo pa
saulio čempiono vardą, “GK” 

rugsėjo 18 d. laidoje šiai nau
jienai davė vos keletą skilčių 
antrame puslapyje.

Toks didžiausio lietuvių 
sportinio laimėjimo įvertini
mo skirtumas tarp Lietuvos 
TSR pareigūnų Kauno “Tieso
je” ir “Gimtajame krašte” 
rodo į Maskvos nepasitenki
nimą. Praėjus 42 metam oku
pacijos, 120 milijonų rusų 
vis dar bijo 3 milijonų lie
tuvių.

Liūdniausiai, kad užsienio 
lietuviai pasižymėjo panašiu 
šykštumu ar gal nutolimu nuo 
tautos. Pvz. Australijos “Mū
sų pastogė” nors rungtynes 
Argentinoje kiek ilgiau apra
šė, kauniečių pergalei davė 
antrą vietą po žinios, kad 
sporto skyriaus redaktorius 
susilaukęs vaikaičio, tapo 
seneliu.

Mano numylėti Kanados “Tė
viškės žiburiai” apie “Žalgi
rio” mūšius informavo rašiny
je iš Argentinos koresponden
to Bičiulio. Esą Buenos Aires 
lietuviai buvo taip pat sujau
dinti, kaip ir Kauno gyvento
jai. Bet jeigu Maskva nerimsta 
dėl patriotizmo, tai Argenti
nos Bičiulis nerimsta dėl ko
munizmo.

Patekimas į tokią nepavydė
tiną, niekam neįtinkančią pa
dėtį, Lietuvos lietuviams gal 
yra kelrodis į ateitį.

Loslitiianosse
1 levan la Copa 
apesax de la' \ 

lucha de Ferro.

Papildomos išmokos 
globojamiems vaikams
Praeityje globojamiems vaikams buvo mo
kama tam tikra vienkartinė suma net ir tuo 
atveju, jeigu abu tėvai buvo mokėję į pen
sijų planą ir mirė arba tapo invalidais.

Jeigu toks atvejis pasitaikys dabar, jūsų 
vaikai turės teisę į dvigubas išmokas.

Pagerintos sudėtinės išmokos
Jeigu turite teisę į sudėtinę išmoką, būtent 
palikuonio ir invalidumo, maksimalinė mė
nesinė suma dabar bus didensė.

Sudėtinės palikuonio ir pensininko iš
mokos dabar bus dosniau duodamos tiems, 
kurie turi teisę į jas.

Statyti ant tvirtų pamatų
Finansinis pasiruošimas ateičiai yra visų 
mūsų atsakomybė. Naujasis Kanados pen
sijų planas teikia jums tvirtesnius pamatus. 
Tai tvirta bazė, ir statyba and jos priklauso 
nuo jūsų.

Niekad nėra per anksti ar per vėlu pra
dėti statybą ateičiai. Mes tikimės, kad jūs 
pradėsite ją šiandieną.
Galimas dalykas, norėsite daugiau infor
macijų, kad geriau suprastumėte minėtus 
pakeitimus. Tam yra brošiūros apie Kana
dos pensijų pianą. Jas gausite paskam
binę nemokamo telefono numeriu, nuro
dytu žemiau, arba užpildę ir pasiuntę 
atkarpą:

CPP-INFO
P.O. Box5400
Postal Station "D"
Scarborough, Ontario 
M1R5E8

1-800-387-8600
Toronte 973-6868

Name

Address

City__________________________

Province _______________ _

FbstalCode ________________ 25

Canada



Jėzuitų ordino vyresnysis kun. PETER-IIANS KOLVENBACH iš Romos, 
spalio 18 d. lankydamas lietuvius jėzuitus Čikagoje apžiūri dovaną — Lietu
voje padarytą koplytėlę. Iš kairės: “Laiškų lietuviams” redaktorius kun. 
JUOZAS VAIŠNYS, kun. JONAS SUKACKAS iš Urugvajaus, provinciolas 
kun. ANTANAS SAULAITIS, brolis JURGIS J ANELIŪNAS ir kun. GEDI
MINAS KIJAUSKAS iš Klivlando Nuotr. J. Tamulaičio

Sudegė, bet ne viskas...
Palydėjus a.a. Povilą Štuopį - istoriką, pedagogą, knygos mylėtoją

"Žalgiris" - pasaulio čempionas 
Argentinos spauda apie Kauno krepšinio komandą, laimėjusią 

tarpkontinentines krepšinio varžybas Buenos Aires mieste

1986 m. rugsėjo 14 d. lietuvių 
krepšinio komanda “Žalgiris” 
nugalėjo argentiniečių koman
dą “Ferro Carril Oeste” 84:78 
ir tapo pasaulio čempionu.

Varžybose dalyvavo geriau
sios pasaulio komandos: Jugos
lavijos “Cybona”, Brazilijos 
“Corinthians” ir “Monte Liba
no”, Portoriko “Coriduros”, 
Argentinos “Ferro Carril Oes
te” ir “Obras Sanitaris”, JAV- 
bių “Continental Coors Flyers” 
ir Lietuvos “Žalgiris”. Pasta
rasis laimėjo garsiąją William 
Jones taurę.

Šios varžybos rengiamos jau 
20 metų. Italai jas yra laimė
ję 5 kartus, ispanai — 5, ame
rikiečiai — 4, braziliečiai — 2, 
žydai — 1, sovietai — 1, argen- 
tiniečiai — 1, lietuviai — 1 
(šiais metais).

Beveik visi Argentinos laik
raščiai, radijas ir televizija 
plačiai komentavo šias varžy
bas, ypač “Žalgirio” žaidimą, 
vadindami jo narius lietuviais, 
nors buvo ir tokių, kurie juos 
vadino rusais arba sovietais.

Aleksandras-Artūras Mičiū- 
das, pastebėjęs daromas ar
gentiniečių klaidas, aplankė 
svarbiausių dienraščių redak
cijas ir paaiškino apie žalgi
riečių tautybę. Be to, jis kal
bėjo per radiją “Mitre” pro
gramoje “De Vuelta” ir pareiš
kė: “Laikyti lietuvius rusais 
reiškia juos skaudžiai įžeisti. 
‘Žalgiryje’ žaidžia visi šimta
procentiniai lietuviai, pasi
žymėję Sovietų Sąjungoje kaip

“Ausk, močiute, drobeles...”
Lietuvių tautodailės instituto Toronto skyriaus paroda Niujorke

DANUTĖ BOBELIENĖ

“Ausk, močiute, drobeles, o 
aš jauna — juosteles ...” Taip 
pradėjo savo sveikinimo žodį 
Lietuvių tautodailės instituto 
Toronto skyriaus pirmininkė 
Aldona Vaitonienė Niujorko 
Lietuvių kultūros židinyje.

Š. m. spalio 18-19 d.d. Kul
tūros židinys Niujorke suspin
dėjo gausybe spalvų, raštų, 
formų. Tai LTI Niujorko sky
riaus rengiama metinė tauto
dailės paroda. Šiemet Niujor
ko apylinkės tautiečius savo 
darbais džiugino viešnios iš 
Toronto: Regina Bakevičienė, 
Greta Baltaduonienė, Pranė 
Barauskienė, Birutė Čepai
tienė, Hilda Lasienė, Lilė 
Nakrošienė, Aldona Pacevi- 
čienė, Liuda Sendžikienė, Ari
ja Škėmienė, Audronė Kazana- 
vičienė, Onytė Taseckienė, 
Aldona Vaitonienė ir Aldona 
Zanderienė. Kultūros židinio 
pilkos sienos pražydo kilimais, 
tautiniais drabužiais, juosto
mis, audeklais, pirštinėmis. 
Salės pasieniuose ilgi stalai 
buvo apdėti medžio drožiniais, 
keramikos dirbiniais, daugybe 
juostų, audeklų. Manekenai 
buvo papuošti tautiniais dra
bužiais. Salės centre ant ke
turių stalų grupės buvo susta
tyta gausybė lėlių, atstovau
jančių visoms lietuvių tauti
nių drabužių apskritims. Tarp 
lėlių įterptos pintinės su mar
gučiais, o viduryje akį trau
kė puokštė Vilniaus yerbų. 

geriausi krepšininkai. Jie at
vyko čia žaisti kaip lietuvių 
komanda iš Lietuvos ne kaip 
Sovietų Sąjungos atstovai. Lie
tuva šiuo metu yra už geleži
nės uždangos sovietų pavergta. 
Lietuva ir mes džiaugiamės to
kiu sportiniu laimėjimu, bet 
liūdime dėl Lietuvos okupaci
jos, laukiančios naujos Vasa
rio 16-sios ...”

Daugelis laikraščių rašė: 
“Lietuvis Sabonis — žvaigž
dė”, “Lietuviai Čempionai”, 
“Čempionai iš Lietuvos” ir t.t. 
Taip pat buvo pažymėta, kad 
Argentinos lietuvių būrys, ste
bėjęs krepšinio varžybas, nešė 
penkias Lietuvos vėliavas. 
Dienraštis “Clarin” rašė: “Čia 
gyveną lietuviai entuziastiš
kai rėmė savo tautiečius, ne
šė Lietuvos vėliavą — geltona, 
žalia, raudona. O sporto žur
nalas “EI Grafico” pažymėjo: 
“Kauno ‘Žalgiris’ turi krepši
nio tradiciją, nes sudarytas 
Lietuvoje, kuri buvo Europos 
krepšinio čempione 1937 ir 
1939 metais, kai buvo nepri
klausoma valstybė”.

Prieš išvykstant iš Buenos 
Aires, žalgiriečių delegacija 
buvo pavaišinta argentinietiš- 
ka “asados” vakariene, daly
vaujant keletui vietinių lietu
vių organizacijų veikėjų.

Aplamai, išskyrus kai ku
riuos netikslumus spaudoje, 
“Žalgirio” laimėjimo dėka Lie
tuvos vardas buvo minimas ne 
tik Argentinoje, bet ir kituo
se pasaulio kraštuose.

Alarmis

Salės kampe blykčiojo au
tentiškais šiaudinukais pa
puošta kalėdinė eglutė. Sa
lėje su lankytojais šenkučia- 
vosi savo darbo tautiniais 
drabužiais pasipuošusios Al
dona Vaitonienė, Greta Bal
taduonienė, Ona Taseckienė 
ir Aldona Zanderienė.

Lankytojus žavėjo spalvų 
deriniai, raštų turtingumas 
ir jų kruor5tus parinkimas, 
nepaprastai stropus išbaigi
mas kilimų, tautinių drabu
žių, lėlių. Pakabinimas ir eks
ponatų išdėstymas rodė dide
lį patyrimą, atsidėjimą, dė
mesį detalėms.

Oficialiai parodą atidarė 
Niujorko skyriaus pirmininkė 
Lilė Milukienė, supažindin
dama su viešniomis iš Toronto. 
Trumpą atidarymo žodį tarė 
Paulius Jurkus ir Aldona Vai
tonienė. Po to lankytojai tu
rėjo progos pasivaišinti ir pa
sidžiaugti mūsų kūrybingų 
viešnių darbais.

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

V. R. KRALIKAUSKIENĖ

Kas besurinktų gėlių lape
lius, kurie pagarbiai prigludo 
prie karsto? Kas besuskaičiuo- 
tų Lietuvos žemės dulkeles 
šiam gerajam žmogui?

Povilą Štuopį susitikau 1944 
m. Vokietijoje karo pabėgėlių 
stovykloje, kai jau nebeturė
jome nieko prarasti. Šitokiais 
atvejais žmogų galima pažinti 
greičiau iš jo elgsenos bei po
kalbio. Priėjo vargingai apsi
rengę vyras, moteris ir berniu
kas. Vyro vienoje rankoje — 
berniuko rankelė, o antroje — 
knyga.

— Mes po gaisro, viskas su
degė. Čia padovanota, — žmo
na lyg ir pasiteisino, apsivil
kusi ne savo drabužiu.

■— Sudegė, bet dar ne viskas, 
— lyg ir pataisė vyras žmonos 
posakį.

Spėjau jį esant mokytoju. 
Lyg tatai supratęs, pasakė:

— Povilas Štuopis. Čia visi 
trys Štuopiai, taigi dar ne vis
kas prarasta.

Tos stovyklos būrelis lietu
vių gavome darbus viename 
dvare. Laisvalaikiais aplan
kydavau Štuopių šeimą . . .

Lietuviams judant ir besi
telkiant į stovyklas, atvykau 
į Liubeką. Čia viename iš va
dinamų išvietintų asmenų ko
mitetų išgirdau apie Štuopius. 
Haffkruge vėl sutikau juos. 
Tai stovykla, tarsi kurortas, 
palapinėse Baltijos pakrantė
je, 30 km nuo Liubeko. Čia vy
ko kultūrinis gyvenimas: P. 
Štuopis skaitė turiningų pa
skaitų, važinėdavo į Liubeką, 
kur mokytojavo lietuvių gim
nazijoje. Atsimenu, jis ne tik 
savo rūpesčiais sielojosi, bet 
ir rūpinosi, kad kuo skubiau 
stovyklų vadovybės pasirūpin
tų lietuviais kariais belais
viais. Esu iš žmonių girdėjusi, 
kad P. Štuopis ne vieną tautie
tį yra išgelbėjęs.

O jau Toronte susitikus, kal
bos beveik visada būdavo apie 
knygas, laikraščius, mokyklas, 

AfA 
JUOZUI SAMUŠIUI

mirus,
brolį dr. STASį, seserį ONĄ KARALIŪNIENĘ su
vyru ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiu -

Jonas Žaldokas

AfA 
ALDONAI KARPIENEI

mirus,

jos sūnus - JONĄ, RIMĄ ir PRANĄ, gimines bei 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame liūdesio valan
doje-

Toronto lietuvių sporto 
klubas “Vytis” valdyba ir nariai

PADĖKA

A. a. dr. ONA VALAITIENĖ
iškeliavo amžinybėn 1986 metų spalio 24 dieną.

Nuoširdžiai dėkojame kun. J. Liaubai, OFM, už reli
ginius patarnavimus ir palydėjimą į kapines, M. Repeč- 
kai - už pasakytą atsisveikinimo kalbą kapinėse, sol. A. 
Paulioniui ir jo žmonai už jautrų giedojimą bei vargona
vimą, mieliems tautiečiams už karsto nešimą, B. Stanu
lienei - už skoningai ir rūpestingai paruoštus pusryčius, 
visoms ponioms - už pyragus.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie atsiuntė gėles, 
aukojo šv. Mišiom ir palydėjimo velionę į amžino poilsio 
vietą - kapines.

Testamento vykdytojai:

I. Repečkienė, J. Januškevičius, J. M. Chrolavičius

lietuvių švietimą ir organiza- 
vimąsi. Ir bemaž nieko apie 
save. Ligos ar nesėkmės atveju 
iš Štuopių šeimos pajusdavom 
didelį geraširdiškumą.

Velionis yra gimęs 1907 m. 
rugsėjo 7 d. Pajesio kaime, 
Garliavos vis., Kauno apsk. 
Gabus berniukas, moksle žen
gęs penketukais. 1928 m. bai
gė Kauno “Aušros” berniukų 
gimnaziją, o 1937 m. — VDU 
humanitarinių mokslų fakul
tete Lietuvos istoriją. Diplo
minis darbas — apie Lietuvos 
valstiečių ūkius XVI-me šimt
metyje.

1936 m. mokytojavo Vilka
viškio gimnazijoje, o 1938 m. 
buvo paskirtas Mažeikių gim
nazijos direktoriumi. 1940- 
1944 m. — Ukmergės gimnazi
jos inspektorius. 1946-47 m. 
— Liubeko lietuvių gimnazi
jos mokytojas. 1947 m. atvyko 
į Kanadą. Gyvendamas Toron
te, rašė istorijos, pedagogikos, 
kultūros bei visuomeniniais 
klausimais Kanados ir JAV lie
tuvių spaudoje.

Mirė 1986 m. spalio 13 d., 12 
vai. Palaidotas Mississaugoje, 
Šv. Jono lietuvių kapinėse 
spalio 16 d.

Buvęs mokytojas ir istorikas 
a. a. POVILAS ŠTUOPIS

Kanados lietuvių dienų didžiojo koncerto rengėjų komisija Montrealyje. Iš kairės: Silvija Staškeviėienė, Gina 
Čapkauskienė, pirmininkas Juozas Piečaitis, Birutė Nagienė Nuotr. R. Piečaičio

Išeivijos lietuviškumas naujoje anketoje
(Atkelta iš 5-to psl.) 

tuvybės ateitis. Jaunimas, lie- 
tuvybėn pažadintas tėvų, lie
tuvių jaunimo organizacijų ir 
lituanistinės mokyklos 10-20 
m. amžiaus laikotarpyje, vė
liau 21-29 m. tarpsnyje pajun
ta stipresnę gyvenamojo kraš
to trauką. Net optimistiškiau
siai nusiteikus nebūtų galima 
tvirtinti, kad lietuvybės rei
kalai gerės.

— Sistematingai studijavote 
anketos duomenis. Ar iš jų ma
tyti, kurie veiksniai lemiančiai 
veikia tautinio sąmoningumo 
ugdymą ir jo silpninimą?

— Pačių anketos užpildyto- 
jų pasisakymai rodo, kad svar
biausi lietuviškos sąmonės 
lėmėjai yra (svarbos eile): 1. 
tėvai, 2. gimimas lietuvių tau
toje, 3. auklėjimas ir 4. kalba; 
gyvenamojo krašto tautybės 
sąmonę lemia: 1. gimimas 
krašte, 2. bendravimas su kraš
to žmonėmis, 3. kalba ir 4. apsi
sprendimas.

Stiprios teigiamos įtakos 
lietuviškumui turi ryšiai su 
lietuviais, kurie labiau įma
nomi lietuvių kolonijų artu
moje. Ryšiais ir sąmone ma
žiau lietuviški tie, kurie dau
giau asimiliavęsi — įsitraukę 
į gyvenamąjį kraštą, ypač vi
durinioji karta (30-49 m. amž.); 
į tą pusę krypsta ir vyresny
sis 21-29 m. amž. jaunimas; 
jaunesniems (10-20 m. amž.) — 
veiklesnė lietuviškoji įtaka 
(tėvai, organizacijos, litua
nistinė mokykla).

Silpnesni lietuviška sąmo
ne ir ryšiais tie, kurie yra nu
tolę nuo Lietuvos laiko atžvil
giu, t. y. antroji ir ypač tre
čioji karta, kaip pvz. Pietų 
Amerikoj ir šiek tiek JAV-bėse.

— Prieš keletą metų organi
zavote anketą apie jaunimo lie
tuviškumą. Ar dabartinė anke
ta turi ryšį su pirmąja?

— Mokslus einančio lietuvių 
jaunimo vadai parodė savo su
brendimą, per eilę metų orga
nizuodami jaunimo apklausi
nėjimą apie jo lietuviškumą. 
Pradedant pirmuoju pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresu 
1966 m., kiekvieno tokio jau
nimo kongreso proga panaši 
studijinė anketa buvo plati
nama, užpildoma, o duomenys 
analizuojami ir pateikiami 
viešumai. Aš ne organizavau, 
bet pakviestas analizavau ir 
plačiau negu bet kada anks
čiau viešumai pateikiau 1983 
m. anketos duomenis, yapč 
palygindamas juos su anksty
vesnės 1972 m. anketos duo
menimis. Įsijungti į pasaulio 
lietuvių anketos darbą buvau 
pakviestas kaip tik dėl tos 
patirties su jaunimo anketo
mis. Turint aiškesnį tikslą — 
suvokti tautinę sąmonę bei su 
ja besirišančius veiksnius — 
ši anketa buvo suformuluota 
tiksliau, plačiau bei sudėtin
giau; iš jaunimo anketos buvo 
paimti ar pritaikyti tik keli 
klausimai.

— Jaunimo anketoje Kana
dos lietuvių jaunimas buvo la
bai silpnai atstovaujamas. Dėl 
to kai kurie Kanados lietuvių 
veikėjai reiškė nepasitenkini
mą anketa. Ar galėtumėte atvi
rai pasakyti, kodėl taip įvyko 
ir ar nepakenkė bendram vaiz
dui, atspindinčiam jaunimo 
lietuviškumą ?

— Šis klausimas liečia 1983 
m. pasaulio lietuvių jaunimo 
studijinę anketą, kurios pla
tinimu rūpinosi PLJ ryšių sky

rius. To skyriaus pranešimu, 
300 anketų buvo perduota Ka
nados lietuvių jaunimo sąjun
gos valdybai ir mažesnis skai
čius kitiems jaunimo vado
vams. Turimomis žiniomis, tos 
anketos beveik visai nebuvo 
platinamos. Dėl to ir tegauta 
tik 9 anketos iš visos Kanados, 
t. y. tik 3% 1983 m. užpildytų 
anketų, kai tuo tarpu 1972 m. 
iš Kanados buvo gauta 15.5% 
visų anketų. Žinoma, toks trū
kumas šiek tiek pakenkė pil
nam jaunimo lietuviškumo 
vaizdui, nors jo ir nesugadi
no: 1983 m. 46% visų anketų bu
vo užpildytos JAV lietuvių jau
nimo, kuris panašiai lietuviš
kas, kaip ir Kanados lietuvių 
jaunimas.

1985-1986 m. pasaulio lietu
vių anketoje Kanados lietuviai 
pakankamai gausiai atstovau
jami. Jie užpildė 348 anketas 
t. y. 11.3% visų užpildytų an
ketų; 171 iš jų yra 10-35 m. am
žiaus.

— Atlikote didelį ir sudė
tingą darbą. Ar tikitės, kad tos 
anketos paskatins išeivijos 
lietuvius stiprinti tautinį Są
moningumą bei ta linkme sištė1 
matingai rikiuoti savo pajėgas?

— Įžvelgdama šio apklausi
nėjimo vertę, šią anketą gau
siai užpildydama, mūsų visuo
menė pasirodė išmintingesnė 
už retkartinius trumparegius 
balsus, mėginusius anketą 
nuvertinti. Lietuvių kilmės 
žmonių tautiškumui pasaulyje 
aptarti tokių didelių pastan
gų dar nėra buvę. Rezultatai 
tikrai aptaria etninę padėtį 
tiksliau, sudėtingiau ir sis
temingiau, negu bet kada kas 
stebėjimais ar spėliojimais 

didžiausias lietuvių restoranas Čikagoje.
Tradiciniai lietuviški valgiai. Aplankykite!

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

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

Rengiatės L Lietuvą 
arba Europą?

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

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

Priimame pasiteiravimus ir dėl pardavimo

HOUSE OF 220
14-4-4 Gerrard St. E., Toronto 

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

galėjo pasiekti. Nuo mūsų pla
čiosios visuomenės, ypač nuo 
josios vadovybių, priklausys 
šių rezultatų pritaikymas gy
venime. Tikrai tikiuosi, kad 
lietuviškų organizacijų, litua
nistinio švietimo vadovybės 
darys atitinkamas išvadas ir 
sistemingiau planuos savo 
ateities veiklą. Be abejonės, 
reikia tikėtis, kad pagal šio 
apklausinėjimo rezultatus 
plačiausią tautinio sąmonin
gumo ugdymo veiklą išvystys 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė, šios anketos iniciato
rė, organizuotoja ir atlikėja. 
Po josios skraiste, su josios 
organizacine bei finansine 
parama šis pasaulinio masto 
apklausinėjimas buvo įgyven
dintas. Ji, be abejonės; viso
mis jėgomis stengsis pagal an
ketos duomenis padaryti ati
tinkamas išvadas savo veiklai 
ugdyti ir puoselėti tautinį są
moningumą.

— Ačiū Jums už tokius išsa
mius atsakymus, ypač už atlik
tą didelį bei reikšmingą darbą.

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
T elefonas 625-2412

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

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



Rašytojas, daugelio grožinės literatūros knygų autorius JURGIS JANKUS, 
gyvenantis JAV-bių Ročesteryje, specialia iškilme paminėjo savo 80 metų 
amžiaus sukaktį pamaldomis ir specialia akademija rugsėjo 13-14 d.d.

Išrinktoji ir persekiojamoji tauta
Dr. Danieliaus Ralio “The Chosen People”

Lietuviškai, meniškai, profesionaliai
Turbūt mažai kas iš susirin

kusių į iškilmingų sukaktuvi
nį koncertų, skirtų Religinės 
lietuvių katalikų šalpos 25- 
ečiui pažymėti, tikėjosi patek- 
siųs į neeilinę muzikos šventę.

Koncerte, tapusiame reikš
mingu lietuvių visuomenės 
kultūrinio gyvenimo įvykiu, 
vyravo .lietuviška, dvasia, 
muzika bei atlikimo kultūra. 
Koncertas neabejotinai pri
skirtinas prie labiausiai pa
vykusių panašaus pobūdžio 
renginių. Jis dar sykį parodė, 
kad turime pagrįstai džiaug
tis tuo, kad mūsų ne itin gau
si bendruomenė savo lietuviš
komis pajėgomis sugeba pa
ruošti tokio aukšto meninio 
lygio koncertų, galintį pa
puošti ir didesnio masto iš
kilmes. Šių pastebėjimų ob
jektas — renginio meninė da
lis.

Turėtume suprasti, jog bet 
kuris panašaus pobūdžio ren
ginys privalėtų dar labiau pa
skatinti ne tik mūsų lietuviš
kųjų savimonę, bet ir auklėti 
mus kultūriškai. Deja, kartais 
ant lietuviškumo aukuro, ku
riam sutelkiamas didžiausias 
rengėjų dėmesys, atsiduria 
meninis skonis bei saikas, ku
rių nepaisymas ne tik menkina 
meninį įspūdį, bet ir visų ren
ginį. Šia prasme čia aptaria
mas koncertas yra graži išimtis.

Profesionaliai sudarytos, 
puikiu meniniu skoniu pasižy
mėjusios koncerto programos 
pradžia sudarė trys M. K. Čiur
lionio preliudijos, kurias la
bai subtiliai, giliai paženk
linusi lietuviškuoju koloritu 
atliko pianistė L. Paulauskai- 
tė-Kanovičienė. Meistriškai at
likti kūriniai nuskambėjo jau
dinančiai. Pianistė lyg dar kar
tą priminė, kad Čiurlionio 
nuopelnai Lietuvos menui ne
apsiriboja daile.

Sol. A. Pakalniškytė padai
navo J. Gruodžio, St. Gailevi- 
čiaus ir VI. Jakubėno dainas. 
Solistės dainavimas paliko la
bai didelį įspūdį — turtingas 
atspalviais, malonaus tembro, 
šiltas, meistriškai valdomas 
balsas, aukštų dainavimo kul
tūra, profesionalumas (šios 
savybės dar labiau išryškėjo 
dainuojant duetų su V. Pau- 
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lioniu) leidžia priskirti šių 
talentinga dainininkę prie 
geriausių mūsų jaunųjų voka- 
lisčių. Pažymėtinas solistės 
ir akompaniatorės ansambliš
kumas. Judviejų duetas, be 
abejonės, pretenduoja į pasi
rodymų kur kas platesnei au
ditorijai.

Smuikininkės R. Bankienės 
pateikti P. de Sarasatės, Fr. 
Kreislerio bei H. Viniavskio 
kūriniai organiškai įsiliejo 
į koncerto programa.

Puikiai dainavo sol. V. Pau- 
lionis, kurio koncertinį reper
tuarų sudarė Dž. Rosinio, A. 
Planceto, A. Bointo ir B. Gor- 
bulskio kūriniai, reikalaujan
tys iš atlikėjo didelio profe
sinio meistriškumo. Solistas, 
laisvai jausdamasis scenoje, 
pademonstravo ne tik brandų, 
gražų balsų, bet ir puikias sce
niškas aktorines savybes, gerų 
meninį skonį.

Koncertų apvainikavo F. Šo
peno impromptas “Fantazija”, 
kurį virtuoziškai, emociana- 
liai įprasmintai, juvelyriškai 
techniškai atliko L. Paulaus- 
kaitė-Kanovičienė. Pianistės 
pasirodymas be abejonės, bu
vo koncerto puošmena. Ji ne 
tik nuostabiai skambino solo, 
meistriškai akompanavo solis
tams, bet ir buvo programos 
meno dalies koordinatorė. 
Žiūrovai sukėlė jai pelnytas 
ovacijas. Beje, žiūrovus, pa
dėjusius savo dėmesingu klau
symu, jautria reakcija, nuo
širdžiu skatinimu sukurti sa
lėje šventiškai rimtų aplinkų, 
norisi ypatingai pažymėti.

Koncerto programa buvo ge
rai apgalvota, kruopščiai pa
ruošta, todėl taip dažnai pa
sitaikančio vientisumo stokos 
įspūdžio nebuvo, įvairūs kū
riniai sudarė vieningų progra
minę visumą.

Labai lietuviškai, labai me
niškai, labai profesionaliai — 
taip trumpai galėtume apibū
dinti šį koncertų. Turėtume 
būti dėkingi visiems, kurie 
jį paruošė.

Šis koncertas įvyko Toron
to Prisikėlimo parapijos salė
je 1986 m. spalio 26 d. Jį suren
gė KLK moterų draugijos Pri
sikėlimo skyrius. Klausytojas

ANTANAS MUSTEIKIS

Eruditas Ralys parašė kny
gų, kuri keliais atžvilgiais ste
bina skaitytojų. Pirma, lietuvis 
pasirinko svetimų temų ir ją iš
plėtojo iš svetimo požiūrio. 
Antra, jis išliko neutralus ir, 
mano nuomone, objektyvus, 
nors pasirinktoji tema yra la
bai opi. Trečia, savo pagrindi
niu išsimokslinimu — literatū
ros specialybe — jis vargiai 
tiko pasirinktai temai, kuri 
labiau susijusi su sociologija 
bei psichologija, jau nekal
bant apie istoriją, tačiau su
gebėjo parašyti vertingą veika
lų.

Žinoma, ši knyga iššauks 
prieštaraujančių vertinimų, 
nes autoriaus drąsios išvados 
apie žydų ir nežydų santykius 
kai kam bus nepriimtinos. Bū
tų gera, kad nepasikartotų 
prieš keletą metų lietuvių 
spaudoje tuo reikalu išsike
roję išpuoliai, kai keletas 
oponentų švaistėsi niekuo ne
paremtomis bendrybėmis ir 
nevengė iškreipti cituojamų 
žodžių bei minčių, o sugauti 
neprisipažino, kad klydo. Tie
sa nuo to nukenčia.

Kaip rodo knygos pavadini
mas, “Išrinktoji tauta: Žvilgs
nis į praeitį” paseka žydų kil
čių bei tautos istorijų nuo se
nųjų amžių ligi šių dienų. Vei
kalas yra įdomus ir svarbus ne 
tik žydams, bet ir visiems jų 
kaimynams, kurie su jais bend
ravo, bendrauja ar bendraus 
ir, galimas dalykas, susidūrė 
su vargiai įspėjamom jų likimo 
mįslėm. .

Ralys šia studija ir bando 
atskleisti vienų iš tų mįslių: 
kokiu būdu žydai, unikali tau
ta, praradę nepriklausomybę 
ir per aštuoniolika šimtmečių 
išsisklaidę po pasaulį vis dėlto 
nenutauto, o išlaikė savo tapa
tybę ir atkūrė savo valstybę. 
Žydų tautos išlikimas yra pa
grindinis autoriaus rūpestis 
ir problema, kuriai nagrinėti 
paskirtas visas reikalas.

Knygos pradžioje yra žiups
nelis autoriaus biografinių 
bruožų, pridėta jo fotografija 
ir trumpas įvadas. Veikalas 
suskirstytas į dvi pagrindines 
dalis: “Išrinktoji tauta" ir “Per
sekiojamoji tauta”. Po trum
pos, bet skalsios išvados ir iš
našų, veikalas baigiamas pasi
rinkta penkių puslapių biblio
grafija ir vardų rodykle. Tai 
šio pobūdžio darbuose yra 
įprasta ir būtina.

Pirmojoje dalyje autorius 
išrikiuoja gausybę istorinių 
bei biblinių duomenų apie žy
dų sųmonę būti išrinktiems, 
jų sandorų su Jehova. Toliau 
jis paseka žydų nesėkmę iš
laikyti Šventųjų žemę ir jų 
bendruomenės nedarną. Po to 
jis nagrinėja žydų išlikimą 
svetimų tautų tarpe ir Dievo 
sampratos kaitą nuo Toros ligi 
Talmudo. Galiausiai ši dalis 
baigiama modernių laikų žydų 
asimiliacijos proveržiais, kur 
tautinė išlikimo problema jau 
mažai sąlygojama religinės 
sandoros bei ritualų.

Antrojoje dalyje autorius 
nagrinėja tų pačia žydų išli
kimo problemų persekiojimo 
sųveikoje, paseka žydų santy
kius su Mohamedu, ispanais, 
ukrainiečiais ir lenkais, ryš
kindamas žydų trėmimus, žu
dynes, naikinimus. Pabaigoje 
vienas skirsnis apžvelgia žy
dų vargus rusuose ir ukrainie
čiuose, ypač jų nedalią po re
voliucijos, prie kurios sėkmės 
žydai prisidėjo didele dalimi; 
o kitas skirsnis, labiausiai su
sijęs su Baltijos kraštais, nu

Menininkai, atlikę programą koncerte, skirtame Lietuvos tikinčiųjų šalpai. Iš kairės: sol. VYTAUTAS PAULIO- 
NIS, sol. ANITA PAKALNIŠKYTĖ, smuikininkė REGINA BANKIENĖ, pianistė LEOKADIJA KANOVIČIENĖ. 
Koncertą surengė KLK moterų draugijos Prisikėlimo parapijos skyrius 1986.X.26 Nuotr. A. Škėmienės

šviečia žydų likimą tarp nacių, 
sovietų ir lietuvių.

Kaip įžangoje pabrėžta, pir
mojoje dalyje autorius jieško 
atsakymo į du pagrindinius 
klausimus: “Kodėl žydai bijo 
ateities?” ir Ar yra pavojus, 
kuris grėstų jiems išlikti žy
dų tauta?” O antrojoje — “Ko
kį vaidmenį tame išlikime su
vaidino žydų persekiojimai?”

Autorius nevartoja termino 
“tautinis charakteris”, tačiau 
visas nagrinėjimas turi tiks
lų tą žydų charakterį surasti. 
Ir pagrindžiai jis jį suvokia 
dviejų elementų pynėje: žydų 
išrinktosios ir persekiojamo
sios tautos sąmonės pavidaluo
se. Tai ir yra tautos likimo 
raktas.

Autorius parodo, iš vienos 
pusės, kokį pasitikėjimą visuo
se darbuose ir žygiuose turėjo 
žydai, įsitikinę, kad jie yra 
Dievo išrinktoji tauta. Tik jie 
privalėjo laikytis sandoros su 
Jehova, t. y. dešimties Dievo 
įsakymų. Už ištikimybę Jehova 
leido žydams triuškinti savo 
priešus, o už įsakymų laužymų 
žydų kiltys privalėjo kentėti 
nelaisvę bei negandą pagal ko
lektyvinę atsakomybę. Senojo
je istorijoje Jehova buvo su
vokiamas kaip išskirtinai tau
tinis Dievas, kuris vartojo dve
jopą mastelį — vieną žydams, 
kitų nežydams. Žydų tautos bei 
religijos vadai, kad ir sulaužę 
Dievo įsakymus, vis tiek gauna 
malonių, o nežydai naikinami 
be atodairos, kartais ir pačiu 
žiauriausiu būdu; pvz. Jošua, 
prieš nužudydamas penkis be
laisvius, įsakė savo kapito
nams “padėti jų pėdas ant jų 
kaklo”. Ir žudomi buvo lygiai 
vyrai, moterys ir vaikai.

Išrinktosios tautos sąmonė, 
iš kitos pusės, negalėjo likti 
neutrali neišrinktųjų atžvilgiu. 
Pastarieji tad buvo suvokiami 
kaip atmestieji bei pasmerk
tieji, verti neapykantos ir pa
niekos. Savo ruožtu tai reiškė 
užsidarymą savoje bendruo
menėje; “dažniausiai jie (žy
dai) pripažino lojalumą tik sa
vo bendruomenei ir religijai”, 
nors gyveno svetimųjų tarpe. 
Įdomu, kad vienu svarbiu atve/ 
ju žydai perdavė savo religiją 
chazarams, kurie ties Kaspijos 
jūra išsilaikė kaip valstybė 
kelis šimtus metų, bet ne jų 
“stebukladarę privilegiją būti 
išrinktąja tauta”. Autorius 
pilnai nepaaiškina kodėl. Gali
ma spėti, kad turkiška chaza- 
rų kilmė nebuvo priimtina.

Autoriaus samprotavimas, 
kad išrinktosios tautos sąmo
nė stiprina žydų tautinį išli
kimų ir kūrybines žydų apraiš
kas, yra psichologiškai pagrįs
tas. (Užtikau studijų, kuri ban
do įrodyti, jog ir S. Freudas, 
psichinės analizės kūrėjas, 
buvo to paveiktas). Tačiau pas
tarųjų dešimtmečių duomenys 
kelia žydų ir autoriaus susi
rūpinimų grėsminga ateitimi, 
nes išrinktosios tautos reli
gingumas blėsta, iš religinės 
sandoros pereinama į pasau
lietinį lojalumą Izraeliui, o 
asimiliacija bei mišrios vedy
bos didėja. Ir tai juo labiau, 
kad išrinktosios tautos sąmo
nė buvo perkošta persekioja
mosios tautos sąmone, kuri žy
do charaktery atsispindi, au
toriaus žodžiais tariant, per
sekiojimo kompleksu, arba 
sindromu.

Autorius pateikia apsčių 
duomenų, rodančių ne tik pa
čius persekiojimo faktus, bet 
ir jų priežastis. Didžioji jų, 
autoriaus pabrėžiama, yra žy
dų tarpininkų vaidmuo. Pa
prastai žydai atsidurdavo tarp 

aukštojo (valdančiojo) luomo 
ir paprastų žmonių, sugebėda
mi tarnauti galingiesiems. 
Kartais jie neturėjo “pasirin
kimo” (išeities), o imdavosi to 
verslo, kaip mokesčių rinki
mas ar pinigų skolinimas, ku
ris aristokratijai ar krikščio
nims atrodė netinkamas. Beje, 
tų tarpininkų svetimumas 
abiems sluoksniams (luo
mams), galima sakyti, padėjo 
našiau atlikti nemalonų, nors 
pelningų darbą, nes jausmais 
nė su vienu sluoksniu jie ne- 
sitapatino.

Autorius tokį tarpininka
vimą vadina klaida bei nepra- 
matymu tolesnių pasekmių. 
Mat kai valdžia keičiasi, ir 
masės žmonių išlieja savo kerš
tų buvusiems jų skriaudėjams, 
žydai tampa pirmuoju atpirki
mo ožiu: jie gali būti labiau 
persekiojami ne tik kaip buvę 
blogos valdžios pareigūnai, 
bet ir kaip svetimieji, kal
bantys kitokia kalba bei išpa
žįstantys kitokį Dievų. Savo 
ruožtu tokie pergyvenimai žy
dų sąmonėje ugdo keršto jaus
mus nežydų pasauliui ir stipri
na atsparą. Tad autorius ran
da tai, ką socialiniai mokslai 
dažnai įrodo: geros mažumų 
pragyvenimo sąlygos veda jas 
į asimiliacijų, o persekiojimai 
— grūdina atsparą nenutausti. 
Beje, tai taip pat paaiškina, 
kodėl žydų ir nežydų bendra
vimas vargiai gali išsiveržti 
iš vadinamo užburto rato (vi
cious circle).

Autoriaus kruopščiai pa
rinkti duomenys apsiimtai 
problemai spręsti ir jo išva
dos yra patikimos. Nors istori
nės situacijos (padėtys) pagal 
laiką ir erdvę (kraštus) niekad 
nėra visiškai tapačios, jų cha
rakteringi bruožai įgalina au
torių leistis į apibendrinimus. 
Tai geriausia, ką šio pobūdžio 
veikalas gali pasiekti; nes is
toriniai palyginimai neįmano
mi griežtojo (empirinio) moks
lo dėsniais patikrinti. Žino
ma, autoriaus išvados galėjo 
būti labiau sutvirtintos, jei 
jis būtų išplėtęs savo veikalą 
ir.pasekęs kitų išsklaidytų tau
tybių likimų pagal jų tautinį 
charakterį.

Lietuviams šis veikalas ypač 
vertingas tuo, kad autorius, 
nagrinėdamas žydų-nežydų 
santykius aplamai, dalį svarių 
duomenų pateikė ir iš žydų- 
lietuvių bendravimo įvairiais 
laikotarpiais, sumaniai {ri
kiuodamas ir Lietuvą į visuo
tinę problema.

Priekaištų nedaug teturiu. 
Autorius dažnokai vartoja ra
sės terminą, nors daug kur bū
tų tiksliau ją pakeisti etninių 
ar tautinių grupių sąvoka. Jis 
kalba apie prigimtinį lietuvių 
švelnumą (Lithuanian innate 
gentleness), nors švelnumas, 
kaip ir kiti asmeniniai ar tau
tiniai bruožai aplamai yra ap
linkos socializacijos išdava. 
Griežtesnė redaktoriaus ran
ka galėjo kai kuriuos pasikar
tojimus išlyginti.

Nesu kompetentingas ap
spręsti vertimo į anglų k. sti
lių, tačiau pastebėjau keletą 
spaudos riktu: defence, of- 
fiers, calvalry, divised, devini- 
ty, Kidirkos, Milulskis, Pasva- 
lis.

Danielius Ralys, THE CHOSEN 
PEOPLE: A LOOK INTO THE 
PAST. Išleido “Alpha Book Pub
lication”, Canada, 1986, p. 255.

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

Amerikos architektų instituto 
nariams ir svečiams Los Angeles 
mieste skaitė paskaitą “Kultūri
niai elementai architektūroje", 
ją iliustruodamas savo pastatų 
skaidrėmis. Klausytojai turėjo 
progą susipažinti su E. Arbo su
projektuotomis ligoninėmis, mo
kyklomis, įmonėmis, miestų cent
rais, privačiomis rezidencijomis. 
Visus ypač domino E. Arbo į ar
chitektūrinius projektus įjungia
mi lietuviški tautinės kultūros 
simboliai, puošmenys mitologi
niais ir liaudies meno motyvais. 
Paskaitos dalyviams buvo sureng
ta architekto Edmundo Arbo pie
šinių parodėlė. Jiems jis skiria 
savo laisvalaikius.

Rašytojo Jurgio Jankaus am
žiaus aštuoniasdešimtmetis rugsė
jo 13 d. paminėtas specialia aka
demija Šv. Jurgio parapijos sa
lėje Ročesteryje, Niujorko valsti
joje. Bostonietis Stasys Santva
ras aptarė sukaktuvininko kūry
bą, išsamiai paliesdamas tris kny
gas — "Naktis ant morų”, "Na
mas geroje gatvėje”, “Anapus ry
tojaus". Danutė Jankienė, atvyku
si iš Detroito, skaitė dar niekur 
nespausdintą J. Jankaus pasaką 
"Grigo ratai". Dail. Alfonsas Dar- 
gis, gyvenantis V. Vokietijoje, 
atsiuntė sukaktuvininkui skirtą 
savo kūrinį. J. Jankų sveikino: 
Nekaltai Pr. Marijos vienuolyno 
provincijole seselė Paulė. Ročes- 
terio LB apylinkės valdybos pirm. 
Danguolė Klimienė, Šv. Jurgio pa
rapijos vardu — klebonas kun. 
Justinas Vaškys, OFM. Vakaras 
baigtas vaišėmis. Ant stalo buvo 
išdėstytos jau išleistos J. Jankaus 
knygos ir krūva leidėjo tebelau
kiančių rankraščių. Sukaktuvinin
kui skirtas Mišias rugsėjo 14, sek
madienį. su kitais pranciškonais 
kunigais koncelebravo Leonardas 
Andriekus, OFM, pamoksle kal
bėjęs apie žmoguje Dievo įdiegtą 
rašytojo talentą. Po pamaldų vi
si susirinko salėje literatūrinei 
priešpietei. Savo eilėraščius skai
tė poetai — Leonardas Andriekus 
ir Štasys Santvaras. Jurgis Jankus, 
taręs padėkos žodį, įsijungė "Se- 
veriuko išpažintimi" iš spaudai 
paruoštos naujos knygos.

A. a. Henrikas Kačinskas, žy
musis aktorius ir dailiojo žodžio 
garsintojas, mirė 1986 m. rugsėjo 
28 d. Floridoje, Chypley vietovės 
ligoninėje. Ten jis buvo nuvežtas 
iš savo gyvenvietės Sunny Hills, 
ištiktas paralyžiaus priepuolio, 
pasikartojusio ligoninėje. Velio
nis gimė 1903 m. sausio 23 d. Vi
duklėje. kur vargonininku dirbo 
jo tėvas Jeronimas. Mokėsi Šiau
lių gimnazijoje, baigė Bronicų 
gimnaziją Rusijoje, kur su tėvais 
buvo pasitraukęs 1 D. karo me
tais. Grįžęs į Lietuvą, pradžioje 
mokytojavo ir tik 1922 m. Kaune 
įstojo į rež. A. Sutkaus dramos 
studiją. Dar studijų metais vai
dino "Vilkolakio” ir “Tautos” 
teatrų spektakliuose. Į Kauno 
dramos teatrą įsijungė 1926 m., 
kai jo direktoriumi buvo paskir
tas A. Sutkus. Čia velioniui daug 
įtakos turėjo A. Oleka-Žilinskas 
ir M. Čechovas. H. Kačinską ypač 
sudomino jaunas talentingas rež. 
Romualdas Juknevičius Klaipė
dos dramos teatre. Su juo velio
nis 1936-38 m. dirbo Klaipėdoje, 
1938-40 m. — Kaune, 1940-44 m. 
— Vilniaus dramos teatre. Sukū
rė daug įvairių vaidmenų, iškop
damas į geriausių aktorių eiles. 
Pokarinėje Vokietijoje reiškėsi 
su teatralų grupėmis Augsburge 
ir Detmolde. į JAV atvyko ir Bos
tone apsigyveno 1949 m. Čia mo
kytojavo lituanistinėje mokyklo
je, vadovavo dramos studijai, 
deklamuodavo vysk. A. Baranaus
ko “Anykščių šilelio", K. Done
laičio "Metų” ištraukas bei kitų 
lietuvių poetų eilėraščius įvairio
se lietuvių kolonijose.

Velionis Henrikas Kačinskas 
nerimo be profesinio dramos teat
ro, kurio, deja, išeivija neįstengė 
sukurti. Vienu metu netgi buvo įsi
jungęs į Niujorke veikusį rusų teat
rą. 1951 m. pradėjo dirbti skaity
mo instruktoriumi "Amerikos bal
so" lietuvių ir vėliau rusų skyriuo
se. Sulaukęs pensijos, 1979 m. va
sarą atsikėlė į naują Sunny Hills 
koloniją Floridoje. Palaidotas 
spalio 1 d. Sunny Hills kapinėse. 
Spalio 5 d. velionį pagerbė “Lais
vės varpo" radijo valandėlės vedė
jas Petras Viščinis Bostone. Klau
sytojus jis ne tik supažindino su 
velionies veikla, bet ir panaudojo 
įrašo ištraukas su gyvu jo balsu 
iš vysk. A. Baranausko “Anykščių 
šilelio”. Gaila, kad lig šiol niekas 
neišleido nė vienos H. Kačinsko 
įdeklamuotos plokštelės. Yra tik 
privačiai padarytų įrašų.

Jono Krikščiūno-Jovaro, knyg
nešio ir liaudies poeto, memoria
linis muziejus atidarytas Šiauliuo
se, name, kur jam teko gyventi. 
Velionis bendradarbiavo spaudo
je, nuo 1928 m. gavo 100 litų knyg
nešio pensiją, išleido kelias poe
zijos knygeles. Muziejui buvo su
telkta apie 300 radinių, kurie 
pirmajame aukšte atskleidžia J. 
Krikščiūno-Jovaro gyvenimą ir 
kūrybą. Kai kurie jo eilėraščiai 
yra tapę liaudies dainomis. Ant
rajame muziejaus aukšte atkurta 
gyvenamoji J. Krikščiūno-Jovaro 
aplinka. Muziejaus darbuotojams 
talkino velionies sūnus Giedrius, 
dukros Aušra ir Laima.

Vilniaus dramos teatras nau
jąjį sezoną pradėjo M. Gorkio 
“Vasarotojų” spektakliu. Pirmąją 
premjerą ruošia rež. R. Tuminas, 
jai pasirinkęs A. Galino pjesę "Ir 
vėlei tenai, kur marios šviesų", 
gvildenančią dabartines gyvenimo 
problemas. Vyr. rež. H. Vancevi
čius žiūrovus supažindins su Flo
rencijos politiko ir rašytojo Nic- 
colo Machiavellio (1469—1527) 
renesansine komedija “Mandrago
ra”, šmaikščiai kritikuojančia 
XVI š. pradžios gyvenimo įpro
čius Florencijoje. V. Šekspyro 
“Hamleto" premjerą ruošia rež. I. 
Bučienė. Naujajame repertuare 
dabartinei dramaturgijai atsto
vaus A. Vampilovo "Varnų girai
tė" ir A. Volodino “Su mylimai
siais nesiskirkite”, lietuvių klasi
kai-V. Krėvės “Skirgaila”. Mažo
joje scenoje bus vaidinamas A. 
Mickevičiaus “Konradas Valen
rodas".

Senosios Kernavės liekanas Pa
jautos slėnyje tarp Kernavės pi
liakalnių ir Neries vingio š. m. ge
gužės mėnesį netikėtai užtiko 
griovį kasę melioratoriai, kai stai
ga su žemėmis buvo išversti keli 
stambūs sienojai. Jais susidomėjo 
ir kasinėjimus nedelsdamas pra
dėjo archeologas A. Luchtanas. 
Tada ir buvo nustatyta, kad toje 
vietoje iki 1390 m. stovėjo Kerna
vė. Nuo priešų ją gynė piliakal
niai, Neris ir klampi pelkė Pajau
tos slėnyje. Žinių apie istorinį ra
dinį “Tiesoj” spalio 12 d. pateikia 
Rimvydas Valatka. Dabartinė 
Kernavė stovi už piliakalnių, o se
noji, istorikų nuomone, buvo ant 
piliakalnių. Dabartinis radinys 
liudija, kad iki 1390 m. buvo dvi 
Kernavės — Aukštutinė ir Žemuti
nė. Spėjama, kad Žemutinę su pi
limi sudegino ir iš jos pasitraukė 
gyventojai, kai Vytautas pasirašė 
sutartį su kryžiuočiais ir kai jie 
pradėjo plūsti Kernavės pusėn. 
Žemutinėje Kernavėje archeolo
gai atkasė pirties liekanas su ak
menų krosnimi, prieangiu ir netgi 
vantų liekanomis. Akmenimis grįs
tas takas archeologus nuo pirties 
nuvedė į Žemutinės Kernavės gat
vę su medinių rąstų grindiniu. Ap
tikti ir kadaise stovėjusio amati
ninko namo pėdsakai. Gerai išsi
laikiusios karvių, avių, kiaulių 
pėdos, užkonservuotos smėlio, ku
rį užliedavo Neries potvyniai. į 
radinių sąrašą yra įtraukta kar
vės kaukolė, katės griaučiai, iš 
ąžuolo padarytas kūjis, geležinis 
pentinas, beveik sveiki moliniai 
puodai, šaukštas, samtis, žalva
rinė adata, bato padas. Pasak 
archeologų, yra pakankamai me
džiagos atstatyti keliems XIV š. 
pastatams. Sudeginta Žemutinė 
Kernavė nebuvo atstatyta po kry
žiuočių galybę sutriuškinusio Žal
girio mūšio 1410 m. Tada dingo 
jų grėsmė, o gyventojams nebuvo 
jokio reikalo dangstytis Nerimi 
ir klampia pelke Pajautos slėny
je. Archeologiniai kasinėjimai 
bus tęsiami sekantį pavasarį.

Nelė Vosyliūtė-Dauguvietienė, 
Lietuvos dramos teatro veteranė, 
mirė Vilniuje spalio 13 d. Ji gimė 
1899 m. gegužės 30 d. Marijampo
lėje, I D. karo metais lankė lietu
vių gimnaziją Voroneže. Mėgėjiš- 
kon sceninėn veiklon įsijungė Ma
rijampolėje ir Voroneže. Kaune 
lankė A. Sutkaus dramos studiją, 
kūrybinį darbą pradėjo aktore 
1919 m. “Tautos" ir “Vilkolakio” 
teatruose. Prieš karą daugiausia 
dirbo Kauno dramos teatre, iškil
dama į pirmaeiles aktores. 1941 
m. iš teatro turėjo pasitraukti 
dėl savo vyro rež. B. Dauguvie
čio veiklos pirmaisiais sovietinės 
okupacijos metais. 1944 m. vasa
rą pasitraukė Vokietijon, su duk
ra gyveno Bregence prie Bodeno 
ežero. Lietuvon grįžo 1947 m., 
kviečiama rež. B. Dauguviečio. 
Iki pensijos dirbo Vilniaus dramos 
teatre. 1959 m. įsijungė į Lietu
vos teatro draugijos veiklą, iki 
pat mirties vadovavo veteranų 
sekcijai. Palaidota spalio 15 d. 
Antakalnio kapinėse. v. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400
M6H 1A8 A„TVWAI . . . 532-3414--------------- AKTYVAI virs 31 miliĮono dolerių-----------------
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais
Antradieniais
Trečiadieniais
Ketvirtadieniais
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

10-3 
10-3 
10-3 
10-8 
10-8 

9-1 
9-12.30

MOKA UŽ:
s 90 dienų termin. indėlius.............6’/2%
E 180-185 d. termin. ind....................7 %
= term, indėlius 1 metų.....................73/<%
E term, indėlius 2 metų.....................73/4%
E term, indėlius 3 metų.....................73/4%
= pensijų s-tą...................................... 73/«%
E spec. taup. s-tą................................61/2%
E taupomąją s-tą .............................. 6 %
= kasd. taupymo s-tą........................61/2%
E depozitų-čekių s-tą........................ 51/2%
Ę DUODA PASKOLAS:
= asmenines nuo .............................11 %
E mortgičius nuo.............. 93/4%-12 %

Montrealio lietuviu liaudies instrumentų orkestras “Gintaras”, dalyvavęs Kanados lietuvių dienų didžiojo kon
certo programoje. Kairėje — orkestro vadovas ALGIS LAPINAS Nuotr. R. Piečaičio

T-f-TTT J 2 ■ . LIETUVIŲ KREDITOPARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:

63/4% už 90 dienų term, indei.
7 % už 6 mėn. term, indėlius 
73/4% už 1 m. term, indėlius 
73/4% už 2 m. term, indėlius 
73/4% už 3 m. term, indėlius 
73/4% už pensijų planą
61/2% už specialią taup. s-tą
6 % už taupymo s-tas 
6-7 % kasd. palūkanų sąskaita 
51/2% už čekių s-tas (dep.)

IMA:

už asmenines 
paskolas nuo....11 %

už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages):

su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ....................10 %
2 metų ....................101/4%
3 metų ..................... 10’/2%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ........ 93/4%
(variable rate)

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

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

KANADOS ĮVYKIAI

Karo nusikaltėlių pajieškos

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.

Va/dotas (Vayj 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 | NAMUS
------------------------------- o-------------------------------

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

AP GOMES
Real Estate & Insurance Ltd.

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

JRA SIUTINKITE
SAl IN-ANIĄ -
SU

& patyrusiu atstovu 
sąžiningu patarnavimu

* asmeniniu patarimu Antanas Genys

1 east mall crescent 
etobicoke, Ontario M9B 6G8

I
an independent member broker

professionals inc. Realtor
232-9000
res: 231-2839

“Bache Securities” registruotas atstovas

VILIUS SERGAUTIS, b.sc.,
mielai jums patarnaus Tel. 860-3280
šėrų, lakštų, pelningo 18 King St. E.
investavimo reikaluose. Toronto, Ont., M5C 1E3

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

Z1IICfotO Simpson’s, 176 Yonge St., 
/IIIOlCIIC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

Apie nacius karo nusikaltė
lius vėl prašneko S. Wiesen- 
thalio centro atstovas Kanadai 
S. Littmanas, parūpinęs naują 
nusikaltimais įtariamų 26 as
menų sąrašą. Jis daugiausia 
liečia pokarinius ateivius, ap
sigyvenusius Toronte, Londo
ne ir Sudburyje. S. Littmanas 
pranešime spaudai kalbėjo, 
neminėdamas pavardžių, apie 
latvį parapijos kleboną, dir
busį Gestapo agentu, ukrai
niečius esesininkus, žydus 
šaudžiusius latvius, buvusį 
policininką, kuris žydus žudė 
Pinske ir Kobryne, ir vieną su 
naciais bendradarbiavusį lie
tuvį, prisidėjusį prie žydų žu
dymo Lietuvoje. S. Littmanas 
taipgi pabrėžė, kad panašus S. 
Wiesenthalio centro paruoštas 
40 asmenų sąrašas atiduotas 
Australijos vyriausybei, 17 
asmenų — Britanijos premje
rei M. Thatcher. Į tuos sąra
šus įtraukti asmenys, gyvenan
tys Australijoje ir Britanijo
je. Kanados teisingumo minis- 
teris R. Hnatyshynas reagavo 
pastaba, kad karo nusikaltė
lius Kanadoje jau tiria J. 
Deschenes vadovaujama komi
sija.

Keisčiau atrodė liberalų at
stovė Sheila Finestone, parla
mente pareikalavusi, kad Ka
nada imtųsi akcijos prieš žydų 
jau seniai puolamą Austrijos 
prez. K. Waldheimą, buvusį ge
neralinį Jungtinių Tautų sek
retorių. Pasak jos, Kanada tu
ri reikalauti, kad Jungtinės 
Tautos sustabdytų K. Waldhei- 
mui mokamą metinę $81.650 
pensiją. Užsienio reikalų mi- 
nisteris J. Clark šį pasiūlymą 
žadėjo apsvarstyti. Žydų puo
limus prieš K. Waldheimą vėl 
sustiprino dienraštis “The 
Washington Post” savo prane
šimu, kad jam teko būti toje 
Jugoslavijos vietovėje, kur 
buvo vykdomos masinės žydų, 
čigonų ir serbų partizanų žu
dynės. Buvimą patvirtino prez. 
K. Waldheimo atstovai, bet jie 
pakartojo ankstesnį prane
šimą, kad Wehrmachto Itn. K. 
Waldheimas nedalyvavo nei 
žudynėse, nei kovose prieš 
partizanus, tik tvarkė tiekimo 
reikalus. Spaudoje vėl pakar
totinai rodoma K. Waldheimo 
nuotrauka su kitais karinin
kais, neužmirštant pabrėžti, 
kad K. Waldheimas matomas 
nacių uniformoje. Iš tikrųjų 
ta uniforma nėra nacio, nei 
esesininko, tik eilinio kari
ninko Wehrmachtu vadinamo
je vokiečių kariuomenėje. Ka
riniais nusikaltimais pasižy
mėjo tik naciai ir SS daliniai. 
Tačiau pastarieji taip pat tu
rėjo dvi grupes. Su koncentra
cijos stovyklomis ir masinė
mis žudynėmis yra susieti SS 
užfrontės daliniai. Fronto li
nijos SS vienetai buvo geriau
siai paruošti ir apginkluoti ko
vos daliniai, primenantys JAV 
marinus.

Toronte lankėsi Radoslavas 
Artukovičius, Jugoslavijoje 
mirti nuteisto Andrijo Artuko- 
vičiaus sūnus. Jo tėvas JAV- 
bių buvo išduotas Jugoslavi
jai, nors jau yra beveik aklas 
ir atmintį praradęs 87 metų 
liguistas senukas. Iš jo buvo 
atimta JAV pilietybė vien dėl 
to, kad jam II D. karo metais 
teko būti šiek tiek savivaldos 
gavusios Kroatijos vidaus rei
kalų ministeriu. Spaudos kon
ferencijoje Toronte sūnus tei
gė, kad jo tėvas visą gyvenimą 
siekė nepriklausomybės Kroa
tijai. Komunistiniame dabarti
nio Jugoslavijos režimo teis
me senasis A. Artukovičius bu
vo pripažintas atsakingu už 
700.000 serbų, žydų, čigonų ir 
partizanų nužudymą koncent
racijos stovyklose. Sūnus tei
gia, kad tėvas paneigė jam

mestus kaltinimus, bet netu
rėjo teisės komunistiniam 
teismui parūpinti savo liudi
ninkus. Mirties bausmę sūnus 
laiko serbų kerštu tėvui, 
už nepriklausomybės siekius 
Kroatijai. Tėvą gynusiems ad
vokatams jis yra įsakęs neįteik
ti malonės prašymo. Esą tėvas 
nenori malonės iš komunistų. 
Sūnus dabar lanko kroatų ko
lonijas JAV, Kanadoje ir Aust
ralijoje.

Trys jauni armėnai 1985 m. 
kovo 12 d. Otavoje įsiveržė į 
Turkijos ambasadą, sprogme
nimis išlaužę duris. Ambasa
dorius C. Kirca, iššokęs pro 
langą iš II aukšto, išvengė įsi
veržėlių, bet susižeidė. Tie 
trys jauni armėnai Turkijos 
ambasados užėmimu norėjo at
kreipti pasaulio dėmesį į tur
kų įvykdytą 1915 m. armėnų 
tautžudystę. Planą sujaukė 
prie ambasados vartų suras
tas “Pinkertono” firmos sargy
binis C. Burnelle, bandęs pa
stoti kelią armėnams, žuvęs 
susišaudyme. Į politiką neti
kėtai buvo įvelta žmogžudys
tė. Neseniai pasibaigusiame 
teisme prisiekusieji armėnus 
pripažino kaltais už pirmo 
laipsnio žmogžudystę. Teisė
jas D. Wattas jiems paskyrė 
kalėjimą be bausmės dovano
jimo 25 metus, i Nuteistųjų var
du kalbėjo O. Noubarianas, 
apgailestavęs žmogžudyste pa
sibaigusį grynai politinį įvy
kį. Esą pasauliui buvo norima 
parodyti turkų įvykdytą armė
nų tautžudystę, bet šis poli
tinis įvykis pasibaigė nekalto 
kanadiečio nužudymu. Kai ku
rie armėnai iš teismo salės iš
ėjo verkdami, bausmę laikyda
mi teisingumo pažeidimu. Gy
nėjas J. Choquette teigė, kad 
nuteistieji nenorėjo nužudy
ti kanadiečio sargybinio, tik 
šūviais reagavo į jo šūvius. Ki
tokios nuomonės buvo latvių 
kilmės kaltintojas Andrejs 
Berzins. Esą stiprus armėnų 
apsiginklavimas liudija, kad 
jie iš anksto buvo pasiruošę 
kovai, galinčiai pasibaigti 
žmogžudyste.

Skautų veikla
• Lapkričio 16 d. po 11.30 v. Mi

šių Prisikėlimo šventovėje skautų 
būkle kviečiamas “Romuvos” val
dybos posėdis. Visų valdybos na
rių dalyvavimas labai svarbus. F.

“AUŠROS" ŽINIOS
Krepšinis; Š. m. lapkričio 3 d. 

George Harvey gimnazijos patal
pose įvyko York lygos vyrų krep
šinio pirmenybių rungtynės.

Rungtynes laimėjo “Aušra” 75: 
71 (32:26). “Aušros” komandoje 
žaidė: V. Gataveckas 20, K. Bar
tusevičius 4, V. Dementavičius 
10, R. Underys 4, V. Nycz 6, E. 
Norkus 4, A. Saplys 10, A. Pylypiu 
9, G. Simpson 8.

Baltiečių pirmenybės
Š. A. baltiečių ir lietuvių plau

kimo pirmenybės įvyks lapkričio 
22 d. Pape Recreation Centre, 
953 Gerrard St. E. (kampas Pape 
ir Gerrard St.). Varžybų pradžia 
— 4 v.p.p. Registracija — apšili
mas 3 v.p.p. Varžybos vyks šiose 
klasėse: vyrų ir moterų 15 m. ir 
vyresnių, jaunių A 15-17 metų, 
jaunių ir mergaičių B 13-14 m., 
jaunių ir mergaičių C 11-12 metų, 
jaunių ir mergaičių D 9-10 metų, 
berniukų bei mergaičių E 8 ir jau
nesni, ir senjorų virš 20 metų. 
“Aušros” sp. klubo plaukikai krei
piasi informacijų į sporto klubo 
pirm. K. Šapočkiną tel. 239-7562 
arba pirmenybių dieną atvyksta 
tiesiai į Pape Recreation cent
rą. K.Š.

AfA 
JUOZAS MARTIŠIUS, 

59 metų amžiaus, 
mylimas Margaritos Martišienės 
(Rosenkranz) vyras, gyvenęs 
134 Lenox St., Sudbury, Ont., 
brangus tėvas dukros Annette 
iš Smith Falls, mirė 1986 metų 
spalio 31 dieną Sudburio “Ge
neral Hospital”. Buvo pašar
votas Jackson a. Bernard lai
dotuvių namuose, 233 Larch St., 
Sudbury. Laidotuvių Mišios bu
vo atnašautos “Holy Redeemer” 
šventovėje, 1422 Bancroft Dr., 
Sudbury, 1986 m. lapkričio 3 
dieną, 9.30 v.r. Palaidotas Park 
Lawn kapinėse.

AKTYVAI virš 56 milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $65,000 ir mortgičius iki 75% 
įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos 
iki $15,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gau
nama piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). 
Kitos paskolos: (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,
Toronto, Ontario M6P1A6

Telefonai: 532-8723 ir 532-1149

Taupyk ir skolinkis pirmutiniame ir didžiausiame

TORONTO LIETUVIŲ PA P A M A
KREDITO KOOPERATYVE lAllžllVlA

ALFONSAS GARBENIS, sn. (tėvas), ALFONSAS GARBENIS, jn. (sūnus), 
sueina į vieną įstaigą. Po 35 metą veiklos ir toliau ji tarnaus tautiečiams Toronte 
nekilnojamo turto reikaluose. Lietuviams nuolaida namo pardavimo atveju.

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
25 Pineneedle Dr. P.O. 174, Aurora, Ontario L4G 3H3 

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

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

Tiesiai iš fabriko

PŪKINĖS 
ANTKLODĖS 
iš baltų, švelnių pūkų, 
lengvos, 100% medvilnės 

impilas, su si u vi n etas 
skyreliais.

I
 Vienguba (66x86) - $135

Dviguba (80x86) - $175
Karalienės (86x90) -$195 
Karaliaus (104x90) -$229 

Užsakymai priimami telefonu 
arba paštu. Taip pat galite 
rašyti, prašydami kainaraščio

ARTEX 
REDDING

535 Brant St., Burlington, 
Ontario L7R 2G6

Tel. (416) 634-6022

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

renown realty ltd., realtor 
an independent member broker

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

◄Wdaiva t. dalinda, b.a.
associate broker

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

232-2322

ISLINGTON-MAN^P^mikus vienaaukštis - SĮY^-.dO.
PALACE PIE^Qieju miegamųjų — $189 
ETOBICO’^.rijų miegamųjų — $169.^ 
BLOOR, jT VILLAGE - keturių mį^.mųjų — $215,000.

*NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

namų pirkimo ir pardavimo agentė

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

Birutė Grigaitytė-Spudienė,

Įstaigos telefonas: 535-2500

Namų telefonas:445-9469

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

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

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



SKAITYTOJAI PASISAKO
SLAVIŠKAS PAVADINIMAS

Artėja didysis mūsų tautos 
triumfas - 600 metų sukaktis nuo 
krikščionybės priėmimo. Tik gai
la, kad į tą lietuvišką šventę žings
niuos minios mūsų tautiečių po 
slaviška vėliava - “Bažnyčia”. 
Šis žodis visam pasauliui aiškiai 
rodo mus esant slavais ar bent 
jų šaka. Bet kai svetimų enciklo
pedijų aptarimuose ar žemėla
piuose randame irgi tą patį, tai 
esame labai nepatenkinti ir prie
šinamės įrodinėjimais, kad esa
me arijų kilmės, aisčiai - ne sla
vai. Jeigu mes šio žodžio nespė
sime pakeisti grynai lietuvišku, 
tai turėsime kartu švęsti ir šio 
žodžio tokią pat sukaktį. O iš to 
žodžio naudos mūsų tautai tik 
tiek, kiek slavai lenkai per tuos 
kelis šimtus metų yra padarę mū
sų tautai ir valstybei.

kad per mažai mėsos. Matyt, ten 
ji labai brangi.

Tos ekskursijos dalyviai turė
jo sumokėti už kelionę daugiau 
kaip po $2000 dolerių. Daugelis 
jų gauna pensijas maždaug po šim
tą per mėnesį. Taigi turėjo “pa- 
kombinuoti”. Bičiulis,

Argentina

LAIKRAŠČIO TURINYS
Siunčiu 50 dol už dvejus metus, 

kad “TŽ” lankytų mane ir toliau. 
Jame daug naujienų, labai įdomūs 
aprašymai apie Lietuvą, pergyve
nimai visokio laikotarpio. Prašy
čiau, kad ir toliau apie tai būtų 
rašoma. Juozas Davėnas,

Thunder Bay, Ont.

Lietuvė moteris
(Atkelta iš 3-čio psl.)

Ukrainiečiai ir kitos tautybės Toronte demonstruoja prie Humberside gimnazijos, kur jos vedėjas leido kalbėti 
keturiem sovietų propagandistam iš Vologrado miesto Nuotr. M. Pranevičiaus

TORONTO LIETUVĮ, 
pasinaudoki proga ir atliki 

pareigą:

sumokėk
SOLIDARUMO MOKESTĮ 

$5.00
už 1986 metus visų trijų parapijų patalpose 
ir Lietuvių namuose šiais sekmadieniais: 
lapkričio 9, 16, 23 ir 30, gruodžio 7 ir 14.

KLB Toronto apylinkės valdyba

Kažin ar pasaulyje rastume bent 
vieną tiek nukentėjusią tautą, ku
riai toks terminas patiktų (žino
ma, išskiriant slavus)? O mūsų tau
ta jau nuo karaliaus Mindaugo 
laikų vis dar vegetuoja po šio sla
viško termino pastoge. Tai kur pa
galiau mūsų tautos savigarba?

Kartą rašyt, prof. Albinas Her- 
bačiauškas visai auditorijai pa
sakė ir “Naujojoje Romuvoje” pa
skelbė: “Jeigu neišmoksime gerbti 
savęs, tai nė priešų šunys mūsų 
negerbs”. Alfonsas Giedraitis, 

Santa Monica, Calif.

Red. pastaba. Šio laiško autorius 
siūlo “Bažnyčią” lietuviškai va
dinti “Dievone”. Deja, tai nieko 
nesakantis žodis. Pagrindinis 
Bažnyčios pradas yra bendruome
ninis, išreiškiantis tikinčiųjų 
bendruomenę - Dievo tautą. Dėl 
to iš visų ligšiolinių bandymų 
rasti lietuvišką atitikmenį “Baž
nyčiai” yra Bendrija. Šis žodis jau 
yra pavartotas ir lietuviško mi
šiolo kanone vietinės tikinčiųjų 
bendruomenės prasme. Jeigu jis 
yra priimtinas vietine prasme, 
visai pagrįstai gali būti priimti
nas ir visuotine prasme.

ARGENTINIEČIŲ EKSKURSIJA
Neseniai gavau “Gimtojo kraš

to” 37 nr., papuoštą Argentinos 
lietuvių ekskursijos nuotrauko
mis. Džiugu matyti, kaip viena, 
grįžusi į “laisvą” tėvynę geria ar- 
gentinišką “matę" gal prisimini
mui gyvenimo kapitalistinėje Ar
gentinoje. Gerai, kad įdėjo “asa- 
dos” nuotrauką. Kai ją parodžiau 
vienam arggntiniečiui, jis paklau
sė kiek žmonių tą “asądą,” va’*" 
Pasakiau, kad iš Argentinos va
žiavo per 40 asmenų, o prie jų tu
rėjo prisidėti dalis seniau grįžu
sių “pažangiųjų” ir propagandinės 
“Tėviškės” draugijos viršininkas 
Petronis. Argentinietis atsakė,

meile, jautrumu, motinystės 
pareigų atlikimu, tik ji keičia 
tų pareigų atlikimo metodus, 
kad neatsižadėtų ir savo žmo
giškos prigimties, nepaneigtų 
Dievo duotų dovanų, talentų ir 
polėkių, kuriais gali praturtin
ti gyvenimą.

Kažkas yra pasakęs: “Dide
lės galvos valdo pasaulį, bet 
nuo nelaimių jį išgelbės tik 
didelės širdys”. Nežinia, jei 
moteris būtų seniai turėjusi 
balsą didžiuosiuose sprendi
muose, ar žmonija būtų buvusi 
priversta kentėti nuo karo bai
sybių. Ir nežinia, kiek genia
lios kūrybos prarasta, kiek 
pažangos moksle netekta, pu
sę žmonijos atstumus nuo da
lyvavimo gyvenime.

Moters emancipacija nesu
naikins jos moteriškumo, nors 
jų išsilaisvinimo idėja vis dar 
rašoma kabutėse (žiūr. Č. Sen
kevičiaus straipsnį “TŽ” 1986. 
IX.30), net suplakant “tamsia
odžių” judėjimą su moterų 
emancipacija. Tai lyg obuolių 
ir bulvių sumetimas į vieną 
maišą: moterys siekia lygybės 
toje pačioje kultūroje, kurio
je jos yra gimusios, kad nebū
tų antraeilės pilietės; “tam
siaodžiai”, šimtmečiais atsili
kę nuo kaikurių savo gyvena
mų kraštų kultūros, siekia “ly
gybės” prievarta, neatsižvelg
dami į jų dvasinės kultūros ir 
tradicijų stoką. Todėl ir šitas 
mano straipsnis maldauja dė
mesio iš tų, kurie, neįsigilinę 
į žmogiškuosius moters aspek
tus, paneigia jai pilnos žmogiš
kosios asmenybės išsiskleidi
mą.

JOANA E. KURAS, ll. b.

3425 Dundas St. W., Suite 200 prie Windermere Ave., 
Toronto, Ontario M6S 2S4

Telefonas (41 6) 763-3362

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

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue _ . _ -
(Tarp Dundas ir College) I elefonaS 531-1305 
Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification) 
Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai 
taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.

Savininkas FRANK PETITT

it
*

♦ GOODRICH, RADIAL ir kt.

Juozas (Joseph)

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba

Nemokamas namų įvertinimas

lietuvių pensininkų namuose "Vilnius" l-me aukšte.

west realty inc., realtor 
an independent member broker

WORLD"

769-1616

“Tėviškės žiburių” 
skaitytojams

Nuolat kylant spaudos dar
bų ir pašto kainoms, tenka ir 
“TŽ” leidėjams prisitaikyti 
bei kelti savaitraščio prenu
meratą. Nuo 1987 metų sausio 
1 dienos metinė “TŽ" prenume
rata bus $22, rėmėjų — $25, gar
bės — nuo $30, naujiem skaity
tojam — $18. JAV-bėse gyve
nantiems tautiečiams prenu
merata skaičiuojama ameri
kietiškais doleriais, nes laik
raščio persiuntimo Amerikon 
išlaidos yra didesnės. Ištisus 
dvejus metus “TŽ” prenumera
ta nebuvo keliama. Daug padė
jo dosnios skaitytojų aukos. 
Už jas esame labai dėkingi. 
Atėjo betgi laikas jieškoti 
daugiau pastovių pajamų, nes 
aukos toli gražu nepadengia 
visų laikraščio išlaidų. Teko 
padidinti ir skelbimų kainas, 
kad būtų galima suvesti galą 
su galu. Tikimės, kad skaity
tojai supras esamą padėtį ir 
padės šiam savaitraščiui to
liau gyventi padidintomis pre
numeratomis ir aukomis. 
Tiems, kurie sumokės prenu
meratas iki 1987 m. sausio 1 d. 
galioja senoji kaina, būtent 
$20. rėmėjų —$25. Leidėjai

Tony Ruprecht, M.P.P., yra 
dažnas svečias lietuvių paren
gimuose. Ontario provincijos 
Parkdale rinkiminės apylin
kės liberalų partijos skyrius 
suruošė š. m. spalio 28 d. 
Boulevard klube (Lakeshore 
Blvd. W.) pobūvį lėšų telkimo 
tikslu. Susirinkusieji buvo 
supažindinti su tos apylinkės 
liberalų atstovu Tony Rup
recht. Jis eina dabartinėje 
provincijos vyriausybėje dau- 
giakultūrių reikalų ministe- 
rio pareigas. Pagrindinis kal
bėtojas buvo finansų ministe- 
ris Robert Nixon. Dalyvavo 
apie 100 asmenų. Tarp jų buvo 
10 lietuvių — KLB Toronto apy
linkės valdybos pirmininkas ir 
keli jos nariai.

P A D Ė K A
KLK moterų dr-jos Prisikėlimo 

par. skyriaus rengtas sukaktuvi
nis koncertas, skirtas religinei 
Lietuvos šalpai ir lietuvių klieri
kų fondui paremti praėjo su dide
liu pasisekimu.

Skyriaus dvasios vadas kun. Au
gustinas Simanavičius, OFM, įdo
miai pateikė išsamią informaciją 
apie religinę šalpą.

Esame dėkingos programos atli
kėjams — pianistei L. Kanovičie- 
nei, sol. A. Pakalniškytei, sol. V. 
Paulioniui, smuik. R. Bankienei ir 
programos pranešėjai — A. Kano- 
vičienei.

Dėkojam ir jauniems dailinin
kams, surengusiems savo kūrybos 
parodą: I. Adamonytei, G. Čepaity- 
tei, V. Čeponytei, D. Gaputytei, 
A. Rašymui, L. Siminkevičiūtei 
ir R. Vaidilaitei — koordinatorei

Nuoširdi padėka ir laimikių au
kotojams: “Audra Travel". S. 
Cheang. A. Katelienei, G. Kuchals- 
kienei, J. Gustainiui. R. Geležiū
nui. J. Geležiūnui. A. Sajauskie- 
nei. V. Siminkevičienei. S. Šilei
kienei, G. Šutienei, A. Škėmie
nei, B. Prakapienei. A. Tamošai
tienei, A. Totoraitienei. A. Vaito- 
nienei. D. Vaidilienei. O. Dirman- 
tienei ir dr. J. Čuplinskienei.

Taipgi nuoširdus ačiū ir visoms 
ponioms, iškepusioms pyragus ar
ba kuo kitu prisidėjusioms prie 
koncerto surengimo. Valdyba

TORONTO
A. a. kun. dr. Jonas Gutaus

kas palaidotas Šv. Jono lietu
vių kapinėse lapkričio 10 d. iš 
Lietuvos kankinių šventovės. 
Gedulines Mišias atnašavo 
Londono vyskupas Sherlock su 
15 kunigų, dalyvaujant vietos 
vyskupui P. Lacey. Dalyvavo 
arti 500 asmenų iš Toronto, 
Mississaugos, Hamiltono, Lon
dono, St. Catharines ir net 
Čikagos. Velionis mirė Šv. Juo
zapo ligoninėje 1986 m. lapkri
čio 6 d. Laidotuvių aprašymas
— sekančiame “TŽ” nr.

A. a. kun. dr. Jono Gutausko 
atminimui Vilma ir Vacys 
Ivanauskai paaukojo “Tėviš
kės žiburiams” $50, Genovai
tė ir Antanas Sprainaičiai — 
$20.

A. a. kun. dr. Jono Gutausko 
atminimui vietoje gėlių Julius 
ir Elizabeta Strodomskiai pa
aukojo “Tėviškės žiburiams” 
$25.

A.a. Broniaus Eidukevičiaus 
18-tųjų mirties metinių proga 
žmona H. Eidukevičienė pa
aukojo “Tėviškės žiburiams” 
$20.

A. a. P. Šalnos atminimui To
ronto Maironio mokyklai au^ 
kojo: $20 — T. V. Gražuliai, $50
— A. G. Tarvydai.

Kai kurie “TŽ” skaitytojai 
skundžiasi dėl atvirkščiai, 
spausdinamo gavėjo adreso ir 
prašo pataisyti. Administra
cija prašo paaiškinti, kad taip 
yra nustatytas modernios siste
mos adresografas ir kad tai ati
tinka pašto reikalavimus. Taip 
daro ir daugelis kitų kanadie
čių leidžiamų periodinių spau
dinių.

Vasario 16 gimnazijai paau
kojo $100 Elena Senkuvienė 
ir $50 Vytautas Paulionis, įneš
dami Vasario 16 gimnazijos są- 
skaiton "Paramoje”. Tokia pat 
sąskaita yra ir Prisikėlimo 
par. bankelyje. Dėkoja už au
kas vienintelei išeivijoj lie
tuvių gimnazijai ir laukia jų 
daugiau KLB švietimo k-jos na
rys L. Tamošauskas.

Toronto lietuvių pensininkų 
klubas prisiminė savo miru
sius narius lapkričio 3 d. Po 
11 v. Mišių Prisikėlimo šven
tovėje “Vilniaus” rūmų salėje 
buvo pietūs, kuriuose dalyva
vo 120 asmenų. Kavos ir pyra
gaičių metu buvo padeklamuo
ti eilėraščiai ir sudainuota 
“Lietuva brangi”. Po pietų rū
mų rūsio salėje, buvo parodyti 
du filmai: prieškariniai Lie
tuvos gamtovaizdžiai bei pir
moji Lietuvos olimpiada 1938 
m. ir trečiosios Europos krep
šinio pirmenybės Kaune 1939 
m., kurias laimėjo Lietuva, 
dalyvaujant pasižymėjusiam 
krepšininkui Pr. Lubinui, da
bar gyvenančiam Kaliforni
joje.

Į akademinį “Ateities" sa
vaitgalį Čikagoje lapkričio 
7-9 d.d. iš Toronto buvo nuvy
kę: L. Daukša, V. Čuplinskas, 
V. Dirmantaitė, A. Pabedins
kas, R. Underys, V. Vaičiūnas, 
kun. Pr. Gaida ir dr. V. Samu- 
levičius. Vieni jų dalyvavo jau
nųjų menininkų parodoje, kiti 
atliko muzikinę programą, tre
ti — paskaitose. Dr. V. Samule- 
vičius skaitė paskaitą apie ka
pitalizmą ir komunizmą, o kun. 
Pr. Gaida buvo koreferentu — 
komentatoriumi.

PADĖKA
Vasaros atostogoms baigiantis, 

buvau sunkiai sužeista automobi
lio nelaimėje. Tik Dievo Apvaizda 
apsaugojo mano gyvybę. “Sunny 
Brook” ligoninėje, Toronte, teko 
išbūti 6 savaites. Tik gerų gydyto
jų priežiūros dėka nelikau inva
lide. Per tą laiką turėjau labai 
daug lankytojų iš Toronto, Bur- 
lingtono, Hamiltono, St. Cathari
nes, Londono, Sudburio, Wasaga 
Beach, Filadelfijos, Dallas ir St. 
Petersburgo.

Išėjusi iš ligoninės noriu Jums 
visiems išreikšti nuoširdžiausią 
padėką už lankymą, dovanas, gėles 
ir užuojautos korteles. Labai at
siprašau, pavardžių neminėsiu, 
nes bijau, kad ko nors nepraleis- 
čiau ir nepasidaryčiau sau nema
lonumo.

Atskirai noriu padėkoti St. Pe
tersburgo draugams, Lietuvių klu
bo valdybai ir nariams, organiza
cijoms, meno vienetams už gėles, 
telefoninius pasikalbėjimus, mal
das, užuojautos korteles, linkė
jimus greit pasveikti, sugrįžti į 
Floridą ir būti kartu su jumis.

Tik nelaimėje sužinojau, kad tu
riu tiek daug gerų draugų. Aš Jū
sų niekada nepamiršiu! Dar kartą 
tariu visiems nuoširdų ačiū!

Jūsų - Irena Kusinskienė

Miami, Florida
LOS ANGELES LIETUVIŲ VY

RŲ KVARTETAS, koncertavęs su 
dideliu pasisekimu visose dides
nėse lietuvių kolonijose, atskren
da į pietinę Floridą ir gruodžio 7, 
sekmadienį, 12.30 v.p.p. koncer
tuos Miami Lietuvių klubo salė
je. Tai bus vienintelė proga piet
rytinės Floridos pakrašty plačiai 
pasklidusiems lietuviams išgirsti 
išgarsėjusio vyrų kvarteto kon
certą, j.g.

• Jei turi širdies žaizdą, lieski 
ją kuo mažiausiai — kaip sužeistą 
akį. Nuo širdies skausmo tėra du 
vaistai — viltis ir kantrybė

(Pytagoras)

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B.Sc., LL.B
2 Jane St., Suite 500 Telefonai:

Bloor ir Jane gatvių kampas įstaigos (416) 762-7393 
į Toronto, Ontario M6S 4W3 namų 233-0303

ADVOKATAS A. PUTERIS

nuo 1985 metų spalio 1 dienos 
perkėlė savo raštinę t

3425 Dundos St. W., Suite 200,
(prie Jone St. ), Toronto, Ont. AAč>S 2S4

Telefonos (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 621-2136

. ... M iWMMaa — * . .. —■ .. *>M>

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

Gražina Raškauskienė, B.Sc.

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

624-6336 namų 624-2199

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

• atlieku visus elektrinius darbus — namų, ištaigų, 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

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD., REALTOR, 
1614 Bloor St. West, Toronto, M6P1A7 

(Arti Toronto Lietuvių namų)

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KOKIĄ 
NEKILNOJAMĄ NUOSA VYBĘ, VISADA JUMS SĄŽININGAI IR 

DRAUGIŠKAI PATARNAUS

STASYS JOKŪBAITIS.
30 metų patirtis vakarų Toronto ir High Parko rajonuose.

.KINCSWAY NATIONAL JeL
the sign of DISH** ik area

TA T) 17 0 TJ T? L> INSURANCE &
Į J Q IĮ IĮ REAL ESTATE BROKERS

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

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

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

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

V BAČĖNAS
All Seasons Travel, B.D.

1 573 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 1A6 

Registration No. 0009239

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS 
tel. 533-3531 
nuo pirmadienio iki 
penktadienio 3 v.p.p.-7 v.v. 
tel. 245-9990 
nuo pirmadienio iki 
šeštadienio nuo 10 v.r. iki 2 v.p.p.

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

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

DR A ŪDA — /NSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
(4 1 G) 533-1 1 21
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1986 m. lapkričio 16, sekmadienį, Toronto Lietuvių namų
Karaliaus Mindaugo menėje. Bazaras -12.30 v.p.p. Popietė ir meninė programa-3 v.p.p.
PROGRAMOJE: visos "Atžalyno” tautinių šokių grupės. Turtinga loterija, bazaras, 

kava ir pyragai. Įėjimas — laisva auka.
Visi kviečiami savo dalyvavimu ir aukomis paremti mūsų šokantį — dainuojantį jaunimą.

TĖVŲ KOMITETAS

Anapilio žinios
— Lapkričio 10 d. su derama iš

kilme palaidotas a.a. kun. dr. J. 
Gutauskas.

— Nuo pirmojo Advento sekma
dienio, sekmadienių Mišios Lietu
vos kankinių šventovėje bus 9.30 
v.r. ir 11 v.r.

— Pakrikštyti: dr. Vytauto ir Al
donos (Jasinevičiūtės) Lenauskų 
sūnus Vytas-Kristupas; Gregory 
Russel ir Vidos (Jasinevičiūtės) 
Davey sūnus Jozuė-Russel.

— Organizuojama grupinė kelio-
nė Romon į Lietuvos krikščiony
bės sukakties iškilmes, kurios 
įvyks 1987 m. birželio 28 d.

— Susituokė Stasys Kilikaus- 
kas su Gabriele Grigaravičiene.

— A. a. kun. Stasio Kulbio pa
minklui iš parduotų vazų surink
ta $700. Be to, paminklui aukojo: 
$20 — A. A. Kazanavičiai, A. R. 
Kalendros; $10 — Z. Kalendrienė; 
$5 — R. Kalendra, J. Jagėla.

— Paaukojo: religinei Lietuvos 
šalpai $100 — J. J. Valiuliai (mi
rusių giminių atminimui); parapi
jai: $500 — E. Ažubalienė; $250 — 
J. Arštikaitis; $200 — dr. V. A. Le- 
nauskai; $150 — J. Jankaitienė; 
$100 — dr. A. M. Kiškiai, G. V. Da
vey, P. Bridickas, D. Kaunaitė; 
$50 — J. R. Kuprevičiai, A. Ledie- 
nė, A. Lukošius, M. F. Jokubynie- 
nė; $40 — P. A. Dranginiai.

— Kun. P. Ažubalio fondui pa
aukojo $50 — H. Eidukevičienė, 
lietuvių klierikų fondui — $100.

— Mišios lapkričio 16, sekma
dienį, 10 v.r. — už a.a. Joną Rėvą, 
11 v.r. — už a.a. Antaną Pundzių 
ir a.a. Oną Jonaitienę.

— Kapinių lankymo dieną Šv. JO
NO LIETUVIŲ KAPINĖMS su
rinkta iš viso $2,562.00. Aukojo: 
$200.00 - A.J. Kusinskai, E. Trus
ka; $100.00 - M. Gečienė, B. Stalio- 
raitienė, S.P. Ročiai, J. Stankai
tis, K. Lembertas, K.O. Beržans- 
kiai, N. Preibienė, A. Lukošius, 
M.A. Danieliai, J. Valiukienė; 
$50.00 - J.A. Šulcai, St. Dabkus, J. 
Jocas, E. Čepienė, E. Juzėnienė, 
P. Skablauskas, E. Jaškus, J. Romi- 
kaitis, Z.J. Stravinskai, St. Kuzmic
kas, V. Timošenko, B. Vaišnoras, 
V. Eižinas, A. Aleliūnienė, H. Ei
dukevičienė; $40.00 - A. Rutkaus
kas, L. Balsys; $35.00 - M.F. Yoku- 
bynienė; $30.00 - A. Dobienė, S. 
Pyzevas, K. Gaputis, P. Leverienė, 
V. Jasiūnienė, J. Jakavičienė; 
$25.00-J. Luomanas, A. Lukošius, 
J. Kalainis, A. Balsys, E.M. Kaza
kevičiai. A. Ledienė, A. Petkevi
čienė; $20.00- E.J. Girėnai, E. Ja- 
siūnas, P. Šimkevičienė, J. Paške- 
vičienė, J. Pikšilingis, VI. Sima
navičius, P.E. Kripai, E. Mašalas, 
A. Dulaitis, P. Bosas, P. Daržins- 
kas; $10.00 - A. Lesčius, R.G. Pet
rauskai, J. Zabulionis, H. Drabato; 
$5.00 - A. Paškevičius, 8. Apana- 
vičienė.

Išganytojo parapijos žinios
— Lapkričio 16 d., 9.45 v.r., pa

maldas šventovėje laikys kun. P. 
Dilys.

— Lapkričio 23 — mirusiųjų mi
nėjimas. Giedos parapijos cho
ras. Pamaldas laikys kun. P. Di
lys.

— Parapijos tarybos posėdis po 
pamaldų lapkričio 23 d. V. Dau
ginio įstaigoje, 1613 Bloor St.W.

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

Lietuvių namų žinios
— LN valdybos posėdyje lap

kričio 6 d. buvo patvirinti du nau
ji nariai — J. Šileikienė ir V. Ra- 
siulienė. Posėdyje buvo patvirtin
tos Kūčių ir Naujų metų parengi
mų sąmatos.

— Lietuvių namų nariai ir lietu
vių visuomenė kviečiami atsilan
kyti į lapkričio 18 d. Mindaugo 
menės ruošiamą informacinį susi
rinkimą ryšium su LN planuojama 
slaugos namų statyba.

— LN kultūros komisijos suorga
nizuota paskaita “Akių priežiū
ra ir akinių pasirinkimas”, ku
rią skaitė akių dr. G. Ginčauskai- 
tė, susilaukė per 200 dalyvių. Po 
paskaitos dr. Ginčauskaitė atsa
kė į bendro pobūdžio klausimus, o 
kavutės metu buvo galima su ja ir 
pasikalbėti.

Rengiama demonstracija. 
Gruodžio 10 d. minima Žmo
gaus teisių diena. Ta proga 
gruodžio 7, sekmadienį, 1 v.p. 
p., Toronto rotušės aikštėje 
ruošiama latvių, lietuvių, es
tų ir ukrainiečių demonstraci
ja. Bus paleista 2000 juodų ba
lionų su politinių kalinių pa
vardėmis ir adresais, skati
nant tuos, kurie suras nukri
tusius balionus, rašyti kali
niams laiškus ir kalėdinius 
sveikinimus. Demonstracijos 
kalbėtoju pakviestas Ontario 
provincijos parlamentaras Yu
ri Shymko. Pernai suruošta 
demonstracija buvo paminėta 
Toronto spaudoje ir televizi
joje. Visi tautiečiai kviečia
mi gausiai dalyvauti šioje de
monstracijoje!

Prisikėlimo parapijos žinios
— Pasikeitus Lietuvos krikšto 

sukakties iškilmių datai Romo
je (vietoj birželio 14 bus birže
lio 28 d.), parapijos planuojamos 
ekskursijos datos numatytos bir
želio 16-30 d.d.

— Temą “Mišių reikšmė krikš
čionies gyvenime” gvildensim 
lapkričio 19 d., 7.30 v.v. mūsų šven
tovėje.

— KLK moterų dr-jos Prisikė
limo parapijos skyriaus metinė 
šventė su pietumis įvyks gruo-
džio 7 d. po 10.15 v. Mišių Paro
dų salėje.

— Uždaros vyrų rekolekcijos — 
gruodžio 5-7 d.d. Mary Lake vie
nuolyne, King City mieste. Vedė
jas — kun. L. Zaremba, SJ. Regist
ruotis pas A. Bumbulį tel. 769-6038 
arba parapijos raštinėj.

— Sekmadieniais salėje po Mi
šių platinami bilietai į “Daina
vos” ansamblio veikalą “Lietu
viškos vestuvės”.

— Pakrikštyta Ona-Marija, And- 
ree-Joan ir Arūno Kalinauskų 
dukrelė.

— Parapijai aukojo. B. S. Saka
lai $300, P. Kudreikis $200, $100: 
P. M. Venskai (Sudbury), H. G. 
Chvedukai, J. Poška, B. S. Ulozai; 
P. M. Krilavičiai $90, dr. A. Bal
sys $60, K. Pivoras $50, A. J. Vaš- 
kevičiai $50; labdarai: O. Gotšel- 
dienė $40, M. Gegužis $20, A. Maša- 
lienė $10; pranciškonų klierikų 
fondui: KLK moterų dr-jos Prisi
kėlimo par. skyrius $500, E. Šimai
tienė $200, B. V. Misevičiai $100, 
J. K. Liutkai $50; vienuolynui: L. 
Venckus $50; novenai $100: P. A. 
Skilandžiūnai, A. B. Basalykai, A. 
Valienė, J. A. Žakai, O. Šarūnie- 
nė; dr. G. Seps $75, E. Mardosie
nė $65; $50: J. Avižius, M. A. Ži- 
žiai, J. L. Pužai, M. E. Zabulioniai, 
I. V. Ignaičiai, P. V. Dalindos, A. 
T. Barvičienė, N. Astravienė, Pr. 
Basys, P. Naudžiuvienė, J. B. Da- 
naičiai; relig. šalpai: KLK moterų 
dr-jos Prisikėlimo par. skyrius 
$1,000; par. kalendoriui: Sofija 
ir Stasys Rakščiai 60 metų vedy
binės sukakties proga $500.

— Mišios lapkričio 16, sekma
dienį, 8.30 v.r. — už Vėlinių no
venai pavestuosius, 9.20 v.r. — už 
a.a. Magdaleną ir Petrą Tamošai
čius, 10.15 v.r. — už Vėlinių no
venai pavestuosius, už a.a. Henri
ką Liubavičių, Teofilę Kudirkaitę- 
Žemaitaitienę, 11.30 v.r. — už gy
vus ir mirusius parapijiečius, 7 
v.v. už a.a. Juozą Samušį.

Lietuvos kariuomenės atstei- 
gimo metines rengia Vlado 
Pūtvio šaulių kuopa lapkričio 
23, sekmadienį, 3 v.p.p., Toron
to Lietuvių namuose II aukšte. 
Kuopos šauliai dalyvauja orga
nizuotai pamaldose 11 v. Lie
tuvos kankinių šventovėje, o 3 
v.p.p. — minėjime Lietuvių 
namuose. Paskaitą skaitys kpt. 
Eiva iš Bostono, o programą at
liks Vaclovas Povilonis. Visi 
kviečiami dalyvauti.

Kuopos valdyba

Toronto Maironio mokykla, 
atsiliepdama į augantį daly
vių skaičių, kalėdinę eglutę 
rengia Prisikėlimo parapijos 
didžiojoje salėje gruodžio 13, 
šeštadienį, 10 v.r. Naujai iš
rinktas tėvų komitetas pasi
skirstė pareigomis ir tikisi 
įjungti visas Toronto apylin
kės lietuvių šeimas. Vaišėm ir 
dovanom komitetas praves re
gistraciją: vaikams $1, suaugu
siems — $2. Smulkesnių infor
macijų teirautis pas pirm. B. 
Batraks 271-1640 arba R. Jaglo- 
witz 622-9919.

Sofijos Pacevičienės kera
mikos “Raku” darbai yra išsta
tyti Runnymede bibliotekoje 
(Runnymede Public Library) 
2178 Bloor St. W. Toronto nuo 
lapkričio 1 iki 30 dienos. Lan
kymo valandos nuo 10 v.r. iki 
8.30 v.v. nuo pirmadienio iki 
penktadienio, šeštadieniais — 
nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p.

A. a. Juozo Jankaičio atmi
nimui jo žmona Aldona Jan
kaitienė “Tėviškės žiburiams” 
paaukojo $50, Darija Deksny- 
tė —$10.

Sveikinimai
į kalėdinį “TŽ” numerį pri

imami iki gruodžio 5 d. Kvie
čiame nedelsti ir atsiųsti ad
ministracijai sveikinimų teks
tus arba paskambinti telefonu 
275-4672 ir susitarti dėl teksto.

“Vilniaus Manor” pastatui 
reikalinga šeima superintendento pareigoms. 
Geras atlyginimas ir didelis butas nemokamai. 
Kreiptis į V. Adamonytę tel. 762-1777 arba 

H. Stepaitįtel. 233-8396.

$ Nekaltai pradėtosios Marijos vienuolijos seserų Toronto skyriaus

I
OŠ
f) Programoje: kun. dr. Viktoro Skilandžiūno paskaita tema

"Kristus karalius kalėjime",
“ Volungės ” choras ir vakarienė.

įėjimas — $17.00, pensininkams ir studentams — $15.00.
Visus dalyvauti kviečia — Vienuolijos seserų rėmėjai

METINE ŠVENTE

1986 m. lapkričio 30, sekmadienį, į Torontą atvyksta

DAINAVA" Ir Lemonto "SPINDULYS 
su įspūdingu veikalu

LIETUVIŠKOS VESTUVES
Spektaklis įvyks 3 v. po pietų Central Technical mokyklos auditorijoje 

(Harbord ir Bathurst gatvių kampe).

Bilietai: $12.00, $10.00, $8.00 ir $5.00; 
gaunami sekmadieniais po Mišių Prisikėlimo 
ir Lietuvos kankinių šventovių salėse, o kitu 
laiku — pas B. Genčių (tel. 532-8531).

Kadangi bilietai nepadengs visų išlaidų, 
labai laukiame rėmėjų, kurie už $25.00 
gaus gerą bilietą į spektaklį.

Prisikėlimo parapijos tarybos visuomeninė sekcija

VI Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso organizacinis komitetas kartu su 
Kanados lietuvių jaunimo sąjunga ir Toronto Lietuvių namų 
kultūrine komisija maloniai kviečia visus į J k

AUSTRALIJOS 
“SVAJONIŲ” 

trijulės 1986 m. gruodžio 6, 
šeštadienį, 7 v.v., Lietuvių namuose.

* Po koncerto -jaunimo šokiai. Gros D. J. Bus proga susipažinti su Vl-ojo PLJK-o planais * 

BILIETAI - $7.00, pensininkams ir studentams - $6.00; užsakomi vakarais pas V. Kulnytei. 769-1266 
arba Rūtą Girdauskaitę tel. 536-4537. Pelnas skiriamas VI Pasaulio lietuvių jaunimo kongresui

gruodžio 13, šeštadienį, 10 v.r. — 1 v.p.p. 
Prisikėlimo parapijos salėje

Toronto Maironio mokyklos kalėdinė programa:
B. Pūkelevičiūtės "Daržovių gegužinė ”, vaišės, 

staigmenos, dovanėlės. Kviečiami maži ir dideli!

Registracija - Toronto Maironio mokykloje šeštadieniais arba 
- skambinti B. Batraks tel. 271 -1640, R. Jaglowitz tel. 622-9919. 

(ėjimas vaikams - $1, suaugusiems - $2.

LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖS

Toronto Lietuvių namuose, antrame aukšte.

Paskaitą skaitys JAV-bių kariuomenės kapitonas Eiva.

Kviečiame gausiai dalyvauti. Vlado Putvio šaulių kuopa

KEPU TORTUS - NAPOLEONUS, 
sūrinius tortus bei kitus įvairius 
skanumynus. Skambinti vakarais 
tel. 588-1928 Toronte.

JIEŠKAU NUOMININKO-kės. ku
ris reikalui esant galėtų nuvežti 
mane į šventovę ir krautuves. Skam
binti tel. 252-3009 Toronte.

1986 m. 
lapkričio 23, 
sekmadienį, 
4 vai. po pietų, 
Prisikėlimo 
parapijos 
salėje.

to

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.

MONTREAL
Iškilmingas Vėlinių Mišias lap

kričio 2 d., 11 v.r., AV šventovėje 
laikė kun. J. Kubilius, koncele- 
bruojant kun. J. Aranauskui ir 
kun. Iz. Sadauskui. Po Mišių buvo 
išvardinti 23 šiais metais mirę pa
rapijiečiai. Pamaldos baigtos “Li
bera”.

“Baltijos” stovyklavietės remon
to reikalams renginys bus lapkri
čio 22, šeštadienį, AV parapijos 
salėje. Skautai ruošia įdomią pro
gramą ir puikias vaišes. Kviečia 
visus dalyvauti.

Kristina Niedvaraitė susižie
davo su Linu Piečaičiu. Vestuvės 
numatomos sekančią vasarą.

Markas A. Kisielius susituokė 
su Carrie A. Scullion AV šventovė
je. Apeigas atliko kun. J. Kubi
lius. Vaišės įvyko parapijos sa
lėje.

Tomo ir Silvijos (Žurkevičiūtės) 
Leckman sūnelis pakrikštytas S. 
J. Kastyčio vardu.

Jonas - Vincentas Teresevičius 
(Taylor), 59 m. amžiaus, mirė spalio 
24 d. Palaidotas spalio 29 d. iš Šv. 
Kazimiero šventovės Cote dės Nei
gęs kapinėse. Liūdi duktė, du sū
nūs, brolis, keturios seserys ir jų 
vaikai bei kiti giminės. B.S.

Vietinis prancūzų laikraštis 
“Le Messager LaSalle” 1986.X.27

XXXI KANADOS LIETUVIŲ DIENŲ
“VIDEO CASSETTE” Montrealyje
— Literatūros vakaras — Iškilmingos Mišios, giesmės
— Krepšinio baigmė — Didysis koncertas ištisai

Ilgumas — 3.30 valandos. 
KAINA — $45.00

Užsakymus siųsti: Kęstutis Skučas, 6966 Terrasse Sagamo, 
Montreal, Que. H1S 2G1. Tel. (514) 722-6152.

Užsakymą siunčiant pažymėti VHS ar BETA.

DĖMESIO!
DAUGUMOS NAMAI MONTREALYJE

PAGAL DABARTINĘ NAMŲ VERTĘ
YRA APDRAUSTI TIK APIE j * u j - i r
60% NAMO VERTĖS.

GAISRO ATVEJU TM BŪTŲ LABAI
NUOSTOLINGA NELAIMĖ

PERŽIŪRĖKITE SAVO DRAUDAS!

D RAUDAS PADIDINTI GALIMA BET

KURIUO METU.
SKAMBINTI:

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
TEL. 722-3545

■ T“/k MONTREALIO LIETUVIŲL.I I KREDITO UNIJA
1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8

Tel. 766-5827; 766-5830
Skyriai: 3907A Rosemont Blvd, ir Šv. Kazimiero parapija

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAS - virš $19,000,000; REZERVAS - VIRŠ $600,000.

Certifikatus ..................... 8’/4%
Term, indėlius:

1 metų ....................73/4%
180 d. -364 d.......... 7'/2%
120 d.-179d............ 7’/4%

30 d.-119d.......... 7 %

IIV
Nekiln. turto nuo 93/4%, 

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS

1475 DeSeve Rosemont Šv. Kazimiero
Pirm. antr. treč.......... 9.00 - 3.00 --------- ---------
Ketvirtadieniais ....... 12.00- 8.00 4.00-8.00 ---------
Penktadieniais ........ 10.00- 6.00 2.00-6.00 ---------
Sekmadieniais........ 10.30- 12.30 --------- 10.30-12.30

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

PIGIAI PARDUODU lietuviš
ką enciklopediją. Skambinti tel. 
763-6324 Toronte.

ESU NAŠLYS. Vedybų tikslu noriu 
susipažinti su lietuve ne jaunesne 
kaip 60 metų, vidutinio ūgio, vai
ruojančia automobilį arba norinčia 
išmokti. Su galimai smulkia bio
grafija rašyti “Tėviškės žiburiams” 
pažymint ant voko “Jurgiui”.

išspausdino Kanados lietuvių die
nų koncerto aprašymą antrašte 
“Lietuvių iškilmių vainikavimas 
LaSallėje”. Jame trumpai aprašo
mas renginys, jo garbės svečiai, 
kitų tautybių atstovai, sveikini
mai ir pats koncertas, kurio pro
gramą atliko 300 asmenų. Paminė
ta, kad LaSallėje gyvena 500, o 
Montrealio srityje — 6000 lietu
vių. Pabaigoje išreiškiamas pa
geidavimas tokį lietuvių renginį 
ir vėl matyti toje vietoje. Apra
šymas iliustruotas trimis nuo
traukomis — sol. G. Čapkauskie- 
nės, dainuojančių lietuvaičių ir 
žiūrovų.

Dienraštis “The Gazette” 1986.X.31 
paskelbė Reuterio agentūros ži
nią iš Maskvos esą sovietų TASS 
kaltina JAV-bes, slepiančias ka
ro nusikaltėlius. Lietuvos pro
kuroras nustatęs, kad JAV gy
vena Edvardas Gudelis, dalyva
vęs žydų naikinime Švenčiony
se, kur buvę nužudyti ir du kata
likų kunigai. Pasak Reuterio, Sov. 
Sąjungos užsienio reikalų minis
terijos pareigūnas G. Gerasimovas 
išreiškęs pasitenkinimą, kad Šve
dija nesutiko priimti “karo nusi
kaltėlio” esto Carl Linno, kuriam 
JAV teismas atėmė pilietybę, o so
vietinis teismas paskyrė mirties 
bausmę. Sk.
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MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonią, 
tualetų ir prausyklą įrengimo dar
bus už prieinamą kainą. Skambinti 
tel. 769-5024, Toronte.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė.

Savininkė ALINA ŠALNIENĖ, 
baigusi kursą Guelph universitete 
(Flowers Canada of Floral design), 
paruošia gėles vestuvėms, ligoniams, 
laidotuvėms, įvairiems parengimams. 
Skambinti tel. 763-6694, 710 Annette 
St., Toronto, OnL M6S 2E2. Namą 
tel, 737-3379.


