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Per laiko slenkstį
Naujų metų dieną žengiame per laiko slenkstį, dar 

nežinodami kur tasai žengsmas veda mus. Toje neži
nomybėje betgi yra ir maždaug žinomų bei planuojamų 
gairių. Jos ypač žinomos šiais 1987 metais, kai minime 
Lietuvos krikščionybės 600 metų sukaktį. Pagrindinės 
gairės buvo iš anksto suplanuotos, ir jomis teks vado
vautis puoselėjant lietuviškąjį gyvenimą išeivijoje. Vie
nos tų gairių liečia vidinį mūsų tautiečių gyvenimą, kitos 
yra nukreiptos į Lietuvą, kurioje turėtų įvykti pagrin
dinės iškilmės, nes tai jos sukaktis, jos istorinio posūkio 
minėjimas. Išeivijos krikščioniškam gyvenimui stiprinti 
organizuojami vietinio pobūdžio renginiai - pamaldos, 
šventės, oratorijos, parodos, paskaitos, suvažiavimai, 
rekolekcijos, spausdinami specialūs leidiniai, ruošia
mos atitinkamos programos jaunimo stovykloms, numa
tomos pamokos šeštadieninėse mokyklose, planuojami 
įvairūs vietinio pobūdžio projektai... Visa tai daroma, 
kad mūsų išeivija, kaip krikščioniškos Lietuvos dalis, 
pagilintų savo krikščionybę, stipriau susipažintų su jos 
turiniu, jos praeitimi, su didesniu rūpesčiu žvelgtų į 
dabartinę Lietuvos krikščionybę, nutremtą į naujų laikų 
katakombas.

VISA tai yra gera ir būtina, bet tai tik viena medalio 
pusė. Lietuvos krikščionybės sukakties metai turi 
atkreipti viso pasaulio dėmesį į pačią Lietuvą 
kaip sukaktuvininkę. Tai didi proga, kuria turime pa

sinaudoti kuo plačiausiai įvairiose srityse. Ta prasme 
lengviausiai prieinama tikybinė sritis. Jau yra paaiš
kėję, kad pvz. JAV-bių katalikų vyskupų konferencija 
priėmė vyskupo P. Baltakio pateiktą nutarimą kviesti 
viso savo krašto vyskupus skelbti maldos dieną už Lie
tuvą 1987 m. birželio 28 d. Iš Kanados katalikų vyskupų 
yra gauta žinia, kad jie Lietuvos krikšto sukakties proga 
paskelbs atitinkamą pareiškimą, primenantį sovietinės 
okupacijos persekiojamą krikščionybę Lietuvoje. Taip 
pat tikimasi, kad visa eilė Kanados katalikų vyskupų 
skelbs maldos dieną už Lietuvą savo vyskupijose. Bra
zilijoje taip pat laukiama katalikų vyskupų konferen
cijos dėmesio, kuris buvo laimėtas jau pernai. Šiemet, 
be abejonės, tas dėmesys bus žymiai didesnis. Vene- 
zueloje dr. V. A. Dambravos dėka buvo laimėta daug 
dėmesio sovietų persekiojamai Lietuvai Šv. Kazimiero 
metais (1984). Šiemet tikimasi ten dar didesnio dėmesio 
iš vyskupų, televizijos ir spaudos. Kituose kraštuose 
taip pat veikia įvairūs lietuvių vienetai, kurie steng
sis laimėti savo viešumos dėmesį Lietuvai.

D DŽIAUSIĄS bei stipriausias pasibeldimas į pa
saulio sąžinę persekiojamos Lietuvos reikalu bus 
Romoje, kuri yra pati ryškiausia krikščionybės 
sostinė. Joje net ir latviai, kurių dauguma yra evangeli

kai liuteronai, turėjo centrines savo 800 metų krikš
čionybės sukakties iškilmes 1986 m. Lietuviai pasirodys 
žymiai platesniu mastu toje tarptautinėje viešumoje. 
Visų pirma ten įvyks 1987 m. birželio 24-26 d.d. Grego- 
riniame universitete paskaitų serija apie Lietuvos 
krikštą XIII ir XIV š. Jas skaitys įvairių tautybių pro
fesoriai bei istorikai, kurių bus 12. Tai tarptautinio 
masto renginys, per kurį Lietuvos krikščionybė pasieks 
pasaulinę viešumą ypač akademinėje srityje. Bet visuo
tinio dėmesio tarptautiniu mastu Lietuva sulauks paties 
Šv. Tėvo Mišiomis ir jo žodžiu, skirtu Lietuvai bei visam 
pasauliui. Tą jo žodį išgirs ne tk prispaustieji, bet ir 
prispaudėjai. Be to, prie tos istorinės iškilmės svarumo 
prisidės paskelbimas palaimintuoju arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio - moralinio lietuvių tautos švyturio, nušvie
čiančio kelią į gėrio laimėjimą per evangelinį tikėjimą. 
Tuo būdu Lietuvos vardas ir jos kova už krikščioniškąjį 
tikėjimą bei tautos laisvę nuaidės per visą pasaulį. Ir 
tada, kai Vilnius tylės, pasaulis apie jį kalbės. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

Prancūzų kalba ir bombos

Pasaulio įvykiai
NETIKĖTA STAIGMENA KALĖDOMS TAPO DR. A. SACHAROVO 
ir jo žmonos Jelenos grįžimas Maskvon iš beveik septynerius 
metus trukusios tremties Gorkio mieste. Jiedu ten buvo išsiųsti 
1980 m. pradžioje, kai dr. A. Sacharovas viešai pasmerkė 1979 
m. gruodžio 27 d. pradėtą sovietinę invaziją Afganistane. Žmo
na Jelena 1984 m. buvo apkaltinta Sovietų Sąjungos šmeižimu 
ir susilaukė oficialios tremties penkeriems metams. Leidimą dr. 
A. Sacharovui grįžti Maskvon ir vėl įsijungti Mokslų akademi
jos veiklon telefonu pranešė pats kompartijos vadas M. Gorba
čiovas. Jelenai buvo dovanota likusioji bausmės dalis. Dr. A. 
Sacharovo išlaisvinimas iš tremties Gorkyje yra siejamas su 
M. Gorbačiovo pradėtomis reformomis. Dr. A. Sacharovas šil

Apeliacinis Kvebeko teismas 
paskelbė neteisėtu provinci
nį įstatymą, krautuvių bei įmo
nių iškabas leidusį rašyti tik 
viena prancūzų kalba. Teisė
jų sprendimu, tas įstatymas 
pažeidžia Kanados konstitu
cija ir Kvebeko įstatymais ga
rantuojamas žmogaus teises. 
Kvebekas teisėtai priėmė pran
cūzų kalbos įstatymą nr. 101, 
tačiau teisėtais negali būti lai
komi įstatymo paragrafai, įve
dę viešų reklamų iškabas tik
tai viena prancūzų kalba, kai 
provincijoje yra ir kitaip kal
bančių kvebekiečių. Klaidin
gus įstatymo nr. 101 paragra
fus turės pakeisti premjero R. 
Bourassos liberalų vyriausy
bė, neskubanti tai padaryti. 
Mat prieš anglų kalbą vis dar 
jaučiama didelė tautininkų 
opozicija. Montrealio prie
miestyje gazolino bombomis 
buvo padegta viena “Zellers" 
parduotuvė, turėjusi ir angliš
kus įrašus. Kaltę vėl prisiima 
teroristinė FLQ organizacija, 
sukėlusi politinę krizę 1970 
m. rudenį. Policija spėja, kad 

tos organizacijos vardu ban
do dangstytis pavieniai su
aktyvėjusių tautininkų asme
nys ir galbūt jų mažos grupe
lės. “Zellers” krautuvių vado
vybė, norėdama apsaugoti savo 
turtą ir klientus, nutarė iš
imti iš vitrinų angliškus už
rašus, nors juos dabar jau lei
do apeliacinio teismo sprendi
mas. Esą bus palaukta, kol įsta
tymo nr. 101 pasmerktus para
grafus išbrauks provincinis 
Kvebeko parlamentas.

Popiežius Jonas-Paulius II 
Kanadoje viešėjo 12 dienų 
1984 m. rugsėjo mėnesį. Kelio
nės planus tada sudrumstė ap
silankymo atšaukimas Fort 
Simpsone, Šiaurės-vakarų te
ritorijoje, kur turėjo įvykti 
Jono-Pauliaus II susitikimas 
su indėnais bei kitais pirmi
nių Kanados gyventojų pali
kuonimis. Jiems turėjo būti 
skirta popiežiaus Jono-Pau
liaus II kalba apie pirminių 
Kanados gyventojų teises. At
vykimą į Fort Simpsoną su
kliudė blogas oras, dėl kurio 
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Su kalėdine eglute pradedame naujus 1987 metus. Ar jie bus tokie šviesūs, kaip ši eglutė? Nuotr. St. Dabkaus

Spaudos konferencija Austrijos sostinėje
Baltijos valstybių klausimas sovietų pareigūnams ir baltiečių rengtos spaudos konferencijos

J. V. DANYS

Spaudos konferencijos
Dalis dalyvaujančių vals

tybių rengė viešas spaudos 
konferencijas, bet buvo ir už
darų konferencijų painfor
muoti savo krašto žurnalis
tams (Suomija, Kanada). To
kiose konferencijose žurnalis
tai, kartais ir nevaldinių or
ganizacijų (NGO) atstovai, ga
lėjo pateikti klausimus. Dele
gacijų spaudos konferencijos 
būdavo paprastai pagrindi
niuose konferencijos rūmuose, 
ir į jas įėjimas buvo riboja
mas tik žurnalistams.

Sovietiniai aiškinimai
Per pirmąsias dvi savaites 

daugiausia spaudos konferen
cijų surengė sovietai: ketu
rias Helsinkio akto ir dvi už
sienio reikalų klausimais. Bal- 
tiečiams buvo staigmena skai
tyti pranešime apie pirmąją 
sovietų spaudos konferenciją 
— jų pareigūnų tarpe buvo ir 
Nikolai (Nikols) Neiland, Lat
vijos “ministerio” pavaduo
tojas.

Sovietų ambasadorius Lo- 
meiko ilgoje įžanginėje kal
boje pareiškė, kad sovietai 
nori tęsti dėl saugesnio ir 
teisingesnio pasaulio žygį, 
kurį jie pradėjo pasirašyda
mi Helsinkio susitarimus. Esą 
sovietai užtikrino žmogaus 
teises Sovietų Sąjungoje. Kai 
dr. Guntis Silins pareiškė esą 
“kas gali tikėti', kad jūs laiky
sitės sutarčių, kurias pasira
šote, jei po II D. karo jūs oku
pavote Latviją, Lietuvą, Esti
ją, nežiūrint pakartotinų pa
sižadėjimų respektuoti jų tei
ses į nepriklausomybę, amba
sadorius Lomeiko pakvietė lat
vį Neilandą atsakyti į klausi
mą. Pastarasis, kalbėdamas 
užuolankomis, į klausimą ne
atsakė ir pareiškė, kad Latvi
joje viskas gerai. Sis epizodas 
buvo paminėtas ir tarptauti
nėje spaudoje.

Konferencijų gausa
JAV ambasadorius ir dele

gacijos vadovas Warren Zim
merman dviejose spaudos kon
ferencijose (1986. XI. 7 ir XI. 
13) patvirtino, kad JAV dele
gacija kels Baltijos valstybių 
suverenumo klausimą.

Nevaldinės organizacijos 
(NGO) rengė savo spaudos kon
ferencijas, ypač pirmąją sa
vaitę, todėl daug jų vyko ly
giagrečiai ir buvo savotiškos 
varžytinės, siekiančios at
kreipti vadovaujančių laik
raščių ir televizijos dėmesį.

Daugiausia konferencijų 
vyko “Messepalast” (Parodų 
rūmuose), kur "Resistance In
ternationale" turinti savo 
centrą Paryžiuje, subūrė per 
40 organizacijų, kurios 34 
kioskuose buvo paruošusios 
informacijos stalus ir paro
das. Čia pat esančioje salėje 
tris dienas vyko po keletą spau
dos konferencijų. Vienoje kon
ferencijoje buvo gvildenami 
sovietų trukdymas reikalin
giems medicininės pagalbos 
(rengė Kanados tarpkonfesinė 
grupė Toronte “Inter-Reli- 
gious Task”), kitoje — mote
rys sovietų kalėjimuose. Abie
jose konferencijose aktyviai 
dalyvavo Gintė Damušytė (pir
mininkavo antrajai konferen
cijai) ir Joana Kuraitė-Lasie- 
nė (pirmininkavo pirmajai 
konferencijai).

“Tyla nepadeda aukai...”
Pasaulio baltiečių santalka 

surengė dvi spaudos konferen
cijas, kurioms vadovavo san
talkos informacijos centro 
vedėjas Algis Klimaitis.

Pirmoje spaudos konferen
cijoje, įvykusioje žurnalistų 
klubo “Concord” patalpose, 
Baltijos valstybių padėtį ir 
siekimus nušvietė dr. K. Bo
belis, VLIKo pirmininkas, dr. 
L. Lukss, Latvių pasaulio 
bendruomenės vicepirminin
kas, ir L. Savi, Estų pasaulio 
bendruomenės pirmininkas.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
Per Ahlmark, buvęs Švedijos 
ministerio pirmininko pava
duotojas. Įžanginėje kalboje 
ir vėliau atsakymuose stipriai 
pabrėžė, kad reikia nepaliau
jamai ir nenuilstamai kelti 
nepriklausomybės reikalavi
mus. “Tyla niekad nepadeda 
aukai, bet visada padeda žmog
žudžiui ir prispaudėjui”, — 
pradėjo Ahlmark savo kalbą. 
Toliau nurodė, kad nėra nė 
vieno sakinio Helsinkio akto 
VII ir VIII principuose, kuris 
nebūtų kiekvieną dieną, kiek
vieną valandą Sovietų Sąjun
gos pažeidžiamas Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje. Demo
kratinių kraštų delegacijų 
pareiga Vienoje esanti kelti 
Baltijos valstybių klausimą. 
Tylėti reiškia sutikti, kad 
Hitlerio-Stalino 1939 m. san
dėris yra svarbesnis už 1975 
m. Helsinkio aktą. Neleiski
me nusivylimui mus paraly- 
žuoti ir nustoti reikalauti 
laisvės. Portugalijai gauti 
laisvę reikėjo keliasdešimts 
metų; neatrodė, kad sovietai 
pasitrauks iš Austrijos, bet 
pasitraukė.

Netikėtai atsilankė JAV de
legacijos vadovas ambasado
rius Warren Zimmerman, nors 
jam jokio specialaus pakvie
timo nebuvo siųsta. Jis sutiko 
pakalbėti ir atsakyti į klausi
mus. Zimmermanas gerai pa
žįsta baltiečių reikalus. Jis 
ir Madride yra mums palan
kiai kalbėjęs. Dirbdamas dip
lomatinėje tarnyboje, buvo ir 
Maskvoje. Yra lankęsis Vil
niuje ir Rygoje, bet ne kaip 
oficialus JAV ambasados pa
reigūnas. Jis patyrė lietuvių 
nuotaikas Vilniuje. Pareiškė, 
kad JAV delegacija kels žmo
gaus teisių ir apsisprendimo 
klausimus Baltijos valstybėse.

Kodėl rūpintis baltiečiais?
Antra Pasaulio baltiečių 

santalkos spaudos konferenci
ja seminaro forma buvo su
rengta Algio Klimaičio tema 
“Kodėl mums turi rūpėti Balti
jos valstybės?” Pagrindiniai 
kalbėtojai — Per Ahlmark, 
Švedijos buvęs ministerio pir
mininko pavaduotojas, ir dr. 
Wolfgang Broer, Vienos dien
raščio “Kurier” Rytų politi
kos redaktorius, negalėjo da
lyvauti. Austrai kalbėtojai 
kun. Jakob Forg, žurnalistas . 
Kari Ebinger ir čekas Jiri Ne
mec, vienas iš pasirašiusių 
čekų 77-nių chartą, kalbėjo 
daugiau apie filosofinius ir 
teorinius dalykus, atsijusius 
nuo praktinės politikos. Bal
tiečių nuomonę išreiškė dr. A. 
Stiklorius (VLIKas), G. Mei- 
reovies (Pasaulio latvių bend
ruomenės narys) , ir L. Savi 
(Pasaulio estų bendruomenės 
pirm.).

Klausimai ir komentarai iš 
negausios auditorijos parodė, 
kad austrams, bent ten buvu
siems, baltiečių klausimai 
atrodo labai jau migloti. Vie
na moteris, dirbanti “Amnes
ty International” organizaci
joje, pareiškė, kad pirmą kar
tą savo gyvenime išgirdo apie 
estus ir Estiją, kai centras 
jų grupei rekomendavo rūpin
tis estų kaliniu.

Vienas dalyvis klausė: jei sa
kote, kad negalite įtikinti 
konferencijos valstybes, tai 
ar ne geriau grįžti į Baltijos 
kraštus ir ten kelti daromas 
skriaudas? Kita dalyvė klausė, 
kodėl baltiečiai nerašo skun
dų apie aiškius teisingumo 
laužymus vykstančios konfe
rencijos vadovybei? Pasiaiš
kinus, austrai konstatavo, kad 
jie labai mažai žino Baltijos 
valstybių bei tautų reikalus, 
kad reiktų daugiau informaci- 

(Nukelta (5-tą psl.) 

tai buvo sutiktas Mokslų aka- • 
aemijos fizikos instituto se
minare. Jam netgi buvo leistas 
cenzūros nekontroliuojamas 
pokalbis su JAV televizijos 
atstovais Maskvos televizijos 
centre, erdvių satelitu per
duotas amerikiečiams. Dr. A. 
Sacharovas vėl pareikalavo 
Raudonosios armijos atitrau
kimo iš Afganistano, kai tik 
bus pasiektas politinis susi
tarimas, sustabdantis užsie
nio šalių kišimąsi į Afganis
tano reikalus. Reikalavimas 
palankus M. Gorbačiovui, ku
ris taip pat karo veiksmus Af
ganistane žada užbaigti ir ati
traukti kariuomenę iš Afganis
tano, kai JAV, Pakistanas ir 
komunistinė Kinija sustabdys 
ginklų tiekimą partizanams. 
Nėra jokios abejonės, kad M. 
Gorbačiovas tikrai nori septy
nerius metus trukusio karo su 
partizanais užbaigos. Derybo
se jis gali padaryti esminių 
nuolaidų dėl politinės Afga
nistano ateities. Dr. A. Sacha
rovas taipgi reikalauja lais
vės politiniams kaliniams So
vietų Sąjungoje. Tą reikalavi
mą skatina žmogaus teisių ko
votojo A. Marčenkos mirtis ka
lėjime dėl ilgai trukusio ba
davimo. Velionis priklausė 
1976 m. įsteigtai Helsinkio 
grupei, sekusiai Helsinkio ak
to įsipareigojimų laužymą. A. 
Marčenką prisiminė ir tylos 
minute pasiūlė pagerbti JAV 
atstovas W. Zimmermannas 
Helsinkio akto peržiūros kon
ferencijoje Vienoje. Iš posė
džio tada protestuodami išėjo 
Sovietų Sąjungos ir Bulgari
jos atstovai.

Riaušės Alma Atoje
Studentų riaušėmis pasibai

gė M. Gorbačiovo nutarimas 
Kazachstaną nuo 1964 m. val
džiusį kompartijos .vadą D. 
Kunajevą pakeisti rusu G. Kol- 
binu. Kazachstanas yra maho
metonų respublika Sibire. M. 
Gorbačiovas buvo nepatenkin
tas L. Brežnevo patikėtiniu D. 
Kunajevu, pažeistu plačiai pa
plitusios korupcijos valdžios 
sluoksniuose. Studentus Alma 
Atoje suerzino vietinio kom
partijos veikėjo pakeitimas iš 
Maskvos atsiųstu rusu G. Kol- 
binu. Riaušės tapo tautiniu 
protestu, kuris pasireiškė ka
linių išleidimu iš vietinio ka
lėjimo, maisto parduotuvės ir 

Šiame numeryje: 
Spaudos konferencija Austrijos sostinėje 

Dalyvio įspūdžiai apie ten iškeltą Baltijos valstybių klausimą 
Siaubo ir nevilties dienos

Nuotykiai bėgant iš sovietinės kariuomenės pas sąjungininkus 
Marija ir Izraelis

Hebrajų universiteto profesoriaus pažiūra vokiškame leidinyje 
Palaimintojo pavardės klausimu 

Arkivyskupas Jurgis Matulaitis-Matulewicz ar tik Matulaitis? 
Viena diena Maskvoje

Pastabos P. Amerikos žurnalisto apie sovietinį gyvenimą 
Berlyno mirties siena

Užtvara, pastatyta prieš 25 metus, skiria Vakarus nuo Rytų 
“Jis nesunkus - jis mano brolis”

Praėjusios šventės, gausios dovanos bei labdara ir tikrovė 
“Nežudyk manęs, aš būsiu tavo saulė...” 

Kalėdinis Telšių vyskupo A. Vaičiaus žodis tikintiesiems 
Dvi knygos - lenko ir izraeliečio

Vienas rašo apie lenkus karius, kitas - apie žydus 
“Aušra Paliūnuose”

Recenzento žvilgsnis į rašytojo Vytauto Alanto romaną

automobilių padegimu. Spau
da riaušininkus pavadino chu
liganais ir parazitais. Iš Mask
vos Alma Aton buvo nusiųstas 
politbiuro narys M. Soloment- 
sevas, žadėjęs pašalinti socia
lines ir ekonomines negeroves 
Kazachstane. Spėjama, kad įta
kos riaušėms galėjo turėti ir 
įvykiai Afganistane.

Nori demokratijos
Prieš Kalėdas komunistinė 

Kinija susilaukė masinių stu
dentų demonstracijų, prasidė
jusių Šanchajuje, persimetu
sių į kitus miestus ir netgi sos
tinę Pekingą. Studentų nešti 
šūkiai reikalavo didesnės de
mokratijos, daugiau laisvės, 
informacijų spaudoje. Demonst
ruojantys studentai skundėsi, 
kad jie apie savo politinę veik
lą daugiau sužino iš užsienio 
radijo negu iš vietinės spau
dos. Kompartija jėga nebandė 
sustabdyti demonstrantų, tik 
keliose Pekingo vietovėse už
draudė demonstracijų rengi
mą. Demonstrantams buvo pa
žadėta duoti daugiau laisvės 
šiemet įvyksiančiuose vieti
nio pobūdžio rinkimuose.

Istorinis skrydis
Amerikiečiai lakūnai Diek 

Rutan ir Jeana Yeager prieš 
Kalėdas įgyvendino savo sva
jonę apskristi aplink pasaulį 
be nusileidimo ir kuro papil
dymo ore. Skrydžiui iš Kali
fornijos Mojave dykumos jie 
panaudojo eksperimentinį leng
vos konstrukcijos lėktuvą 
“Voyager”, kurio sparnuose ir 
trijų dalių liemenyje buvo 
įrengta septyniolika kuro tan
kų. Tuščias lėktuvas svėrė tik 
900 svarų, o su kuru — beveik 
13.000 svarų. Du varikliai bu
vo lakūnam skirtos kabinos 
priekyje ir užpakalyje. Pavo
jingas buvo pakilimas, nes 
sparnai linko nuo kuro svo
rio, galai lietė žemę. Skrydžiui 
aplink žemę buvo numatyta 
40.019 kilometrų, bet kelionė 
pailgėjo iki 41.840 km, ban
dant išvengti pakeliui sutiktų 
audrų. Lakūnai Kalifornijos 
dykumon grįžo ir nusileido po 
septynias dienas, tris minutes 
ir 45 sekundes trukusio skry
džio. Jiedu niekais pavertė 
prancūzų klasiko Jules Verne 
(1828-1905) fantastinį tais lai
kais romaną “Kelionė aplink 
pasaulį per 80 dienų”.
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Siaubo ir nevilties dienos
Likimas lietuvių pabėgėlių, patekusių į Raudonąją armiją Vokietijoje

Europos saugumo ir bendradar
biavimo konferencijos delega
cijoms Vienoje vysk. P. Baltakis 
ir Religinės lietuvių katalikų 
šalpos reikalų vedėjas kun. K. 
Pugevičius įteikė raštą, pra
šantį kelti konferencijoje So
vietų Sąjungos įvestą Lietuvoje 
katalikų priespaudos klausimą, 
nes tai prieštarauja Helsinkio 
aktui. Taip pat tame rašte pra
šoma reikalauti, kad sovietai 
paleistų kalinamus kunigus - A. 
Svarinską, S. Tamkevičių, J. K. 
Matulionį, leistų Lietuvos dva
siškiams dalyvauti Lietuvos 
krikščionybės iškilmėse užsie
nyje, kad leistų vysk. J. Stepo
navičiui eiti Vilniaus arkivysku
pijos apaštalinio administrato
riaus pareigas, kad grąžintų ti
kintiesiems konfiskuotas bei 
uždarytas šventoves.

Sovietinės propagandos laik
raščiuose, skirtuose vakariečių 
informacijai, kartas nuo karto 
pasirodo straipsniai, kuriuose 
rašoma apie religijos laisvę so
vietų okupuotoje Lietuvoje. Juo
se bandoma nuslėpti tikrąją 
būklę ir parodyti, kad religinis 
gyvenimas tenai nevaržomas, 
nors iš tikrųjų vyksta tikinčių
jų persekiojimas plačiausiu 
valstybiniu mastu. Prancūzų kal
ba leidžiamas sovietinis žurna
las “Magazine France - URSS” 
1986 m. lapkričio laidoje paskel
bė plačią informaciją apie Kau
no kunigų seminariją, kuri se
niau priimdavusi tiktai 5 kan
didatus kasmet ir turėjusi iš 
viso tiktai 25 klierikus; dabar 
jų yra 121. Pasak seminarijos 
vicerektoriaus kun. Vytauto Vai
čiūno, dabartinė būklė esanti 
normali. Tik pradžioje, įvedant 
socialistinę santvarką, esą bu
vo klaidų iš abiejų pusių. “Mū
sų ideolįginiai principai, mū
sų pasaulio sampratos, žinoma, 
yra labai skirtingos, tačiau tu
rime nemažai bendrų dalykų” - 
pareiškė kun. V. Vaičiūnas. O 
tie bendri dalykai K. Bendrijai 
ir sovietinei valdžiai esą sie
kimas žmonių tobulėjimo, kad 
jie būtų geri piliečiai.

Prie informacinio straipsnio 
pridėtos trys nuotraukos - Kau
no kunigų seminarijos profeso
rių, klierikų ir pastato.

Tame pačiame sovietiniame 
žurnale įdėta ir kita platoka 
informacija, pasirašyta Jacques 
Fournier, apie religinę būklę 
Lietuvoje. Joje sakoma, kad so
vietinėje Lietuvos respubliko
je yra trys sluoksniai: vieni jų 
nori nepriklausomybės, kiti pri
taria dabartinei santvarkai, 
nors apgailestauja tikybinės 
laisvės suvaržymus, treti pa
tenkinti esama būkle. Toje in
formacijoje taip pat sakoma, 
kad Lietuvoje lankėsi Vengrijos 
kardinolas Lekai kaip Šv. Tėvo 
delegatas šv. Kazimiero sukak
ties iškilmėse. Tai klaida. Mi
nėtasis kardinolas lankėsi visai 
kitu titulu ir ne kazimierinėse 
iškilmėse. Kita klaida - Pane
vėžio kunigų raštas M. Gorbačio
vui, prašantis leisti eiti savo 
pareigas buvusiam Panevėžio 
vyskupui. Bet vysk. R. Krikščiū
nas, buvęs Panevėžio vyskupi
jos apaštalinis administrato
rius, nėra sovietinės valdžios 
nušalintas, tad joks prašymas 
tai valdžiai nėra reikalingas. 
Vysk. R. Krikščiūnas pasitrau
kė dėl kitų priežasčių. Panevė
žio kunigai savo rašte Gorbačio
vui reikalavo atšaukti religijos 
persekiojimą. Tai matyti “LKB 
kronikos” 70 ir 71 nr.

Religijos laisvės suvaržymai 
bei tikinčiųjų persekiojimas 
Lietuvoje, plačiai skelbiamas 
užsienio spaudoje, matyti, pa
rūpo sovietinėm įstaigom. Jos 
stengiasi paneigti žinias apie 
tikinčiųjų persekiojimą ir skel
bia apie Kauno kunigų semina
rijos klestėjimą. Tokias infor
macijas paskelbė sovietinė už
sienio spauda ne tik prancūzų, 
bet ir anglų kalba. “Soviet News 
and Views” 1986 m. 21 nr. iš

spausdino informaciją apie Kau
no kunigų seminariją. Esą Lie
tuvoje dabar yra 630 parapijų 
ir apie 700 kunigų. Kauno kuni
gų seminarija per 40 metų išlei
dusi apie 500 naujų kunigų. Se
minarija esanti išlaikoma tikin
čiųjų aukomis. Sovietinė val
džia nesikišanti į tikybinius 
reikalus. 1985 m. buvo išleista 
12 naujų kunigų, 1987 m. semina
riją baigs dvigubai tiek kunigų.

Kaip matyti iš sovietinės infor
macijos, Lietuvoje vyksta nor
malus tikybinis gyvenimas, o 
kunigų seminarija klestėte kles
ti. Tai apgauli informacija. Ne
priklausomoje Lietuvoje buvo 
4 kunigų seminarijos. Visos pa
rapijos turėjo savo kunigus. Da
bar jau apie 150 parapijų neturi 
savų kunigų, yra aptarnauja
mos kaimyninių parapijų kuni
gų. Visai nėra tikybinės spau
dos, uždarytos vienuolijos. Per 
40 metų leista spausdinti vos 
vieną kitą liturginį leidinį bei 
maldaknygę. Sovietinė propa
ganda to nemini. Ji nutyli sąži
nės kalinius, suimtus bei kali-, 
namus ir nužudytus kunigus. 
Nieko nesako apie Sibire ka
lintus kunigus ir pasauliečius. 
Tikrą tikybinę būklę Lietuvoje 
atskleidžia “LKB kronika”, re
gistruodama gausius persekio
jimo faktus. Kad sovietinė val
džia nesikiša į tikybinius rei
kalus, tai komunistinė pasaka. 
Daugiausia ji kišasi per religi
jų reikalų įgaliotinį - P. Anilionį.

Prancūzų katalikų mėnraštis 
“Panorama” 1986 m. lapkričio 
nr. išspausdino straipsnį “Chre
tiens aux pays baltes”, kurio au
torius — Joseph Templier, lan
kęsis su grupe prancūzų Baltijos 
kraštuose. Trumpai priminęs tų 
kraštų praeitį, autorius pažymi, 
kad jie yra Maskvos valdomi ne
va kaip respublikos. Baltiečiai 
ir ukrainiečiai esą sudaro pu
sę gyventojų Gulago salyne (la
geriuose). Lietuva savo katali
kybe esanti panaši į Lenkiją. 
Krikščionybė į Baltijos kraš
tus atėjusi vėlai, nes buvo ne
šama ant kardų smaigalių. Jiems 
nugalėti Lietuva turėjo susidė
ti su slavais. Tai padaręs Jogaila.

Religijos persekiojimo liudi
ninkas esąs ateizmo muziejus, 
įrengtas šventovėje - pačioje 
Lietuvos širdyje Vilniuje. Tai 
matyti ir vingiuotuose žmonių 
atsakymuose. Į kunigų semina
riją Kaune priimama tik 30 kan
didatų dėl “vietos stokos”, nes 
valdžia neduodanti didesnių 
patalpų. Panaši būklė Rygos 
kunigų seminarijoje. Rygos 
vyskupas kardinolas Vaivods 
esąs visų Sov. Sąjungos katali
kų vyskupas, išskyrus Lietuvą. 
Estijoje tęsą 200 katalikų. Ta
line esanti vienintelė katalikų 
šventovė visame krašte. Joje 
pamaldos laikomos lotyniškai 
senąja tvarka.

Prancūzų lankytojus Lietuvo
je nustebino jaunimas, užau
gęs ateistų šeimose, bet išlikęs 
krikščionišku. Profesinėse jų 
organizacijose slaptų sueigų 
metu esą kalbama apie Evange
liją. Vienas tokių esąs netgi 
slaptas seminaristas. Komu
nistinės ideologijos palikta 
dvasinė tuštuma ir paneigimas 
antgamtinio prado esą skatina 
jaunimą jieškoti krikščionybės. 
Baltijos kraštuose nesą vienuo
lijų. Vienas kunigas Rygoje pa
reiškęs: “Geriausias vienuoly
nas yra tas, kurį įsteigė Jėzus 
Kristus, būtent tikinčiųjų Bend
rija”. Straipsnio autorius pri
duria: “Šis atsakymas primena 
mums pirmuosius krikščionybės 
šimtmečius, kai kultūrinė ap
linka buvo tokia, kad tikintie
siems nereikėjo trauktis iš pa
saulio, norint gyventi šalia to 
pasaulio. Tokia yra Baltijos 
kraštų krikščionių būklė.”

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

STASYS DALIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Pasiruošimas bėgti

Gerokai po pietų pasiimu 
karabiną ir nueinu pas “snai
perius”. Audrius pasiima savo 
šautuvą ir nutariam eiti žval
gyti apylinkės. Pamažu išei
nam miško link ir pamatom, 
kad Boliukas iš paskos atlap- 
noja. Jis mus visą laiką sekė 
ir nė žingsniu neatsilieka, jei 
tik kur pajudam. Be kvapo at
bėgęs sako:

—Norit imkit ar ne, bet aš 
vis tiek seksiu paskui judu ...

—Gali eiti, nes mes tik pasi
žvalgyti einam, už tai tau nieko 
apie tai nesakėm, — atsakėm 
kartu su Audrium.

Einame visi trys. Pereinam 
vieškelį ir, priartėję prie 
geležinkelio, sutinkam kur
santų iš savo kuopos. Paėję 
kiek toliau stoties link, su
tinkam dar daugiau.

— Kur taip apsiginklavę žy- 
giuojat? — klausia ruseliai.

— Antklodžių einam į vago
nus jieškoti, — atkertam.

Mat prie stoties buvo rusų 
sulaikytas didelis karinis 
vokiečių transportas, kuris 
buvo išdraskytas ir apiplėš
tas. Tai ten kareiviai eidavo 
pasirinkti vokiškų antklodžių. 
Mes irgi nueinam prie vagonų, 
susirandam po antklodę ir ei
nam geležinkelio pylimu tolyn 
į vakarus. Už stoties pievoje 
ganosi keletas arklių, bet sar
gybų nesimato. Dar kiek pažy
giavę sustojam ir nutariam 
grįžti atgal, o bėgimą bandyti 
kitą dieną. Jau saulei gerokai 
nusileidus, grįžtame atgal, bet 
mūsų niekas nepasigedo ir ne- 
jieškojo. Kelias dabar jau šiek 
tiek bus žinomas, ir bėgimas 
bus daug lengvesnis.

Staigmena
Tačiau sekančią dieną lau

kė staigmena, kuri gerokai 
įvarė baimės. Gavom įsakymą 
pilnoje kautynių aprangoje ir 
su kuprinėmis rinktis prie pul
ko štabo. Mums atžygiavus, 
pradėjo žygiuoti kiti bata
lionai ir atskiros grupės. Ma
tom jau ne juokai, nes susirin
kus visam pulkui galim išžy
giuoti tolyn nuo sienos. Nuo
taika visų lietuvių, o ypač mū
sų trejetuko, neaprašoma. Ta
da sudiev visom svajonėm apie 
pabėgimą.

Batalionams išsirikiavus, 
atvyksta pulko vadas su savo 
štabu ir prasideda apžiūrėji
mas. Tikrina aprangą, ginklus, 
kaikurių net kišenes apžiūri. 
Tokio nuodugnaus apžiūrėji
mo išdavos aiškios — gausim 
netrukus įsakymą žygiui. Tuo
jau kareivių tarpe pasklido 
gandas, kad pulko štabo turtas 
kraunamas į vežimus. Mat mū
sų pulkas mažai turėjo sunk
vežimių, viskas buvo vežama 
arkliais. Apžiūrėjimas baigia
mas praeinant pro pulko vadą 
su daina. Mūsų “rasviečikų” 
grupė, kuri buvo įvairiatautė, 
blogai sudainavo, todėl dar 
kartą sugrąžina atgal ir vėl 
pakartotinai turim praeiti dai
nuodami. Grįžtam visai pava
kary.

Nuėjus į batalioną vakarie
nės, pirmas klausimas: ar gur
guolės pakraunamos, ar ne? 
Paaiški, kad abiejuose bata
lionuose gurguolės pilnai pa
krautos ir tik laukia įsakymo 
žygiui.

Rizikingas apsisprendimas
Kursų pamokos tą atmintiną 

dieną buvo kaip tik pulko šta
be. Aiškiai matėm, kaip atva
žiuoja tušti sunkvežimiai ir 
gurguolės, o išvažiuoja pakrau
ti. Štabo kambariai tušti ir tik 
mūsų balsai aidi. Pamokose 
jau nieko nebegirdžiu ir ne
jaučiu, nes visos mintys įtemp
tos, norisi, kad tik greičiau 
baigtųsi pamokos.

Grįžęs iš kursų pasiimu ka
rabiną, susidedu į kišenes šo
vinius ir visą, kiek turėjau, 
duoną. Duonos paskutiniu lai
ku nebuvo galima laikyti pas 
save, ją reikėjo suvalgyti val
gykloje. Einu pas Audrių, ran
du jį šautuvą bevalantį.

— Audriau, paskutinė diena 
šiandien, bėgam ... — Jis pa
žiūrėjo į mane ir sako:

— Sėsk, juk tai pasiutusi ri
zika ...

Nieko į tai neatsakau ir ty
lėdamas sėduos šalia jo. Ta
čiau jis neilgai galvoja, greit 
apsisprendžia, atsikelia ir sa
ko:

— Eik, pašauk Boliuką, o aš 
tuo tarpu pasiimsiu šovinius.

— Grįžtu atgal, Boliuką randu 
miegantį, pajudinu už peties:

— Einam, jau paskutinis lai
kas .,.

Skubiai pašokęs pasiima 
šautuvą ir nieko neklausda
mas eina paskui mane. Pas 
Audrių randam daugiau susi
rinkusių lietuvių.

— Ar neišeinat tik medžioti?
— klausė vienas.

— Stepai, ar tik nebėgat da
bar? — klausia Juozas.

— Ak, iš kur tu išsigalvoji 
apie bėgimą, — nekantriai už- 
ginčijam.

Pagaliau išeinam
Mums pasidaro pikta, kad 

tiek daug akių mato, bet kitos 
išeities nėra. Mudu su Boliuku 
išeinam per kalniuką, o Aud
rius atskirai per pievą. Susi
tikti sutarėm miške prie gele
žinkelio.

Kokie sunkūs pirmieji 
žingsniai, kaip smarkiai dau
žosi širdis! Kad tik pasisek
tų, kad niekas nesuprastų ... 
Niekieno netrukdomi atsitoli- 
nam nuo stovyklos, pereinam 
paruge ir per bulvių lauką ko- 
piam į mišką. Iš kitos pusės 
matom ateina Audrius ir įlen
da į mišką. Mudu pagreitinam 
žingsnį, bet vos įeinam į miš
ką, sutinkam du kareivius:

— “Tovarišč”, ar einate į sar
gybą? — klausia vienas. — 
Greit kumšteliu Boliukui į pa
šonę, kad tylėtų.

— Taip, einam pakeisti, — 
atsakau meluodamas.

— Ar daug šiandien pagavot 
bėgančių vokiečių? — užklau
sia kitas kareivis.

— Šiandien nedaug, tik tris,
— atsakau, brisdamas toliau į 
melą.

— Sėkmės jums sargyboje! — 
palinki mums nutolstant.

Vargšai jie apsiriko, manė, 
kad mes iš pirmo bataliono. 
Perėję mišką, ateinam prie 
geležinkelio. Audriaus nėra. 
Tik girdime jis nekantrauda
mas švilpia jau priešakyje:

— Greičiau, greičiau!... — 
atbėgus mums sako:

—Skubėkim, nes turėjau li
kusiems pasakyti, kad jau iš
einam. Jūs taip pat bandykit 
bėgti, jei mums pasiseks.

Plakančiomis širdimis, bet 
greitu tvirtu žingsniu nu
skubam geležinkeliu pirmyn. 
Tylėdami pereinam plentą ir 
stoties rajoną. Lengviau atsi
dustam, nes toliau nuo stovyk
los gal nieko nesutiksim. Taip 
geležinkelio pylimu einam ko
kius penkis kilometrus. Vie
nuose tankiuose krūmuose su
stojam ir apsižvalgom. Nieko 
aplinkui nematyti, o saulė jau 
leidžia paskutinius atsisvei
kinimo spindulius. Šiuose 
krūmuose pasilikti ir laukti 
nakties nesaugu, kiekvienu 
atveju užėję gali surasti.

Slepiamės vamzdyje
Nusileidę nuo pylimo, ei

nam grioviu, kuris iki krūti
nės žolės prižėlęs. Čia netikė
tai Audrius suranda po pylimu 
cementinį vamzdį, į kurį gali
ma šiaip taip įlįsti. Mudu su 
Audrium — iš abiejų galų, o 
per vidurį — Boliukas. Prieš 
sulįsdami į vamzdį, sumindžio
tą žolę išlyginam, kad nesima
tytų, jog vaikščiota ir uždeng
tų.

Viduje vietos labai mažai — 
apsiversti nėra kaip, vos-ne- 
vos gulėdami ant pilvų užsitai- 
som šautuvus ir pasidedam 
prie savęs. Vis tiek maža vil
ties, jei pastebėtų, nes gulin
čius vamzdyje kaip žiurkes iš
šaudytų. Mūsų jau anksčiau su
tarta, jei pastebės, ginsimės 
iki paskutinio šūvio, o pasku
tiniuoju patys prisibaigsime. 
Jei kurį sužeis, nepaliksime 
gyvo — išnešime arba patys nu
šausime. Taip geriausia išei
tis; jei mirti, tai savo valia, 
bet ne nuo budelių rankų.

Sugulę tylime, nes ir men
kiausias sušlamėjimas garsiai 
nueina per vamzdį. O gulėti 
reikia ilgai iki kokios pirmos 
valandos nakties. Jau ir minu
tės prie įtemptų nervų lėtai 
slenka, o ką bekalbėti apie 
ilgas valandas. Apsiversti ant 
kito šono nėra vietos: tirpsta 
kojos ir rankos. Girdėti gir
dim, kad ir mažiausią šlamėji
mą, bet visa blogybė, kad nie
ko nesimato, nes gulim apačio
je po geležinkelio pylimu.

Mums taip tyliai begulint 
pradeda laukinės pelės vis 
arčiau ir arčiau bėgioti. įsi
drąsinusios dvi pribėga visai 
prie veido, rankų negaliu pa
judinti, o jos ko gero dar su

galvos man po šonu palįsti. Kai 
pelės visai priartėja prie vei
do, aš pajudinu galvą ir jos iš
sigandusios neria ne lauk iš 
vamzdžio, bet tiesiai po ma
nim. Rikteliu puse burnos ir 
pradedu neramiai judintis. 
Pelės neria į kitą vamzdžio 
galą ir išgąsdina Audrių. Tas 
buvo bepradedąs barti mane, 
kad triukšmą keliu, bet išgąs
dintas irgi pradeda judėti. 
Tačiau pelės atgal nebegrįžta 
ir toliau ramiai gulime.

Išlendam iš slėptuvės
Valandos lėtai slenka, o dar 

vis netemsta. Minčių tūkstan
čiai praeina. Kad tik nesuras
tų, nepagautų ir laimingai pa
bėgtume! Pamažu pradeda 
temti. Pasidaro lengviau, nes 
jau nakties metu šios užmas
kuotos slėptuvės tikrai nieks 
nepastebės. Anglų pusėje gir
disi šniokščia ir švilpia gar
vežys, o rusų pusėje tyla. Galų 
gale visai sutemsta, nors birže
lio naktys labai šviesios. Dar 
vis laukiam, kada pasidarys 
tamsiau, ir nesiryžtam lįsti 
lauk.

Laikrodžio nė vienas neturi
me, bet jau atrodo bus gerokai 
po vidurnakčio, kai pradedam 
lįsti iš slėptuvės. Dabar jau 
šliaužte ir ropomis tegalėsim 
judėti. Pirmam tenka lįsti iš 
slėptuvės man. Jausmas ne
smagus, rodos, išlindusį jau 
kas ir čiups už pakarpos. Ta
čiau ilgiau lindėti nebegali
ma, nes gali būti per trumpa 
likusi nakties dalis atlikti 
šiai kelionei. Belendant lauk, 
ir akmenys per daug čeža, ir 
po kojom linkstanti žolė treš
ka. Išlindus tuoj pat pasirodo 
ant geležinkelio pylimo žmo
gaus siluetas. Staiga suspau
dęs šautuvą rankose, krintu 
atgal į griovį. Tyliai drau
gams sušnabždu:

— Atsargiai! Ant geležinke
lio kažkas yra, tur būt sargy
binis ...

Palengva ir jie išslenka. Da
bar visi įtempiam klausą ir, 
nieko neužgirdę, ant pilvų 
šliaužiam į netoliese esančius 
krūmus. Siluetas nepajuda nė 
žingsnio, ir mes jam greit pra- 
nysktam iš akių. Kas tai buvo: 
ar snaudžiąs sargybinis, ar kas 
kita, nežinia.

Slenkam sienos link
Krūmuose betupėdami, ga

lutinai nustatom kuria krypti
mi judėti. Prieš akis tuščias 
arimas, kurį mėnuliui švie
čiant tenka peršliaužti. Pir
mas šliaužia Audrius, po jo 
per keletą metrų atsilikęs aš 
ir toliau Boliukas. Sukandę 
dantis ir viskam pasiryžę pa
mažu šliaužiam pirmyn. Judėti 
galima labai pamažu, nes vie
noj rankoj tenka laikyti šau
tuvą, o kita pasiremiant šliauž
ti. Įslenkam į dobilų lauką, 
čia jau geriau judėti, nes aukš
ta žolė dengia. Tą tarpą perei
nam pusiau klupsti.

Ateinam iki alksnyno, kuria
me Audrius su Boliuku po kasi
mo darbų ilsėdavosi. Už alks
nyno užtinkam antros apkasų 
linijos pradėtus darbus. Ap
kasai vos pradėti kasti. Po dar
bo kastuvai sumesti ir palikti 
apkasuose. Greit juos palie
kam, ir prieš akis atsiveria 
platus kelias, apsodintas me
džiais. Tas kelias veda iš pir
mo bataliono tiesiai į pasienį. 
Naktis šviesi ir gana toli ma
tyti. Toli dešinėje matyti kai
melis, kuriame eidavom sargy
bas, bet šiaip nieko nematyti 
ateinant. Ilgokai gulim pievos 
žolėje, nesiryždami per kelią 
pereiti. Niekas keliu nejuda, 
tik tolumoj sargybų vietose 
kartais šmėkšteli elektros lem
putės spindulys. (Bus daugiau)

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954
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AfA 
IZABELEI PRASAUSKIENEI 

mirus Lietuvoje,
jos mamą MAGDALENĄ ZENKEVIČIENĘ, brolį 

JUOZĄ su šeima ir kitus gimines giliai užjaučiame -

Pacevičių šeima

AfA 
ANTANUI BUTKEVIČIUI

mirus Lietuvoje,

jo brolį kun. J. K. BUTKŲ, OFM, gimines bei arti
muosius nuoširdžiai užjaučia -

Ramovėnų skyrius

Mielai mamytei 
AfA

MARIJAI PEČIULIENEI 
iškeliavus amžinybėn,

dukrom - NINAI ir VALEI bei jų šeimoms nuošir
džią užuojautą reiškia -

Ona Šostakienė

AfA 
JUOZUI URBONUI

mirus,

seserį EUGENIJĄ URBONAITĘ, brolį LINĄ URBONĄ 
su šeima nuoširdžiai užjaučiame -

Mečys ir Valė Šniuoliai
Ramūnas ir Aleksandra Šniuoliai

AfA 
ONAI RUMBUTIENEI 
iškeliavus į amžinąją būtį,

sūnų JUOZĄ su šeima, dukras - ONUTĘ, JADZĘ, 

EMILIJĄ ir STASĘ su šeimomis bei kitus gimines 
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame netekus arti 
šimto metų amžiaus sulaukusios, močiutės bei 

prosenelės -

P. S. Eismantai
J. R. Jurgučiai
V. A. Kėžinaičiai
J. R. Pleiniai

S. St. Rakščiai
B. Br. Venslovai
K. A. Bung ardos
L. Eug. Klevai

PADĖKA

Mylimam vyrui ir tėvui

a. a. JUOZUI BERSĖNUI
mirus, savo liūdesio valandose susilaukėme daug užuojautos 
iš mielų giminių, draugų ir pažįstamų. Esame visiems dėkingi.

Dėkojame klebonui kun. J. Liaubai, OFM. už aplankymą 
ir suteiktą paskutinį patarnavimą ligoninėje, klebonui kun. 
J. Staškui, kun. B. Pacevičiui ir kun. E. Putrimui už šv. Mi
šias, Rožinį ir maldas laidotuvių namuose.

Nuoširdžiai dėkojame: karsto nešėjams, Jonui Govėdui 
už vargonavimą, organizacijų atstovams už atsisveikinimo 
žodžius, visiems pagerbusiems velionį savo atsilankymu 
laidotuvių namuose, šventovėje ir palydėjusiems į kapines, 
atsiuntusiems gėles, aukojusiems šv. Mišias. Dėkojame 
pareiškusiems užuojautas asmeniškai, spaudoje ir per 
radiją, taip pat gausiai aukojusiems Kanados lietuvių fondui, 
Tautos fondui, “Tėviškės žiburiams” ir “Canadian Cancer 
Society".

Dėkojame ponioms už skanius pyragus ir B. Stanulienei 
už pusryčių paruošimą.

Sunku mums visus išvardinti. Prisiminsime jus visada 
savo širdyse.

Nuliūdę: žmona Elena, sūnus Augenijus ir Marti Vida 
dukros Zita ir Sigita

'Canadian /Memorials 3Uti.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius 

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529 
Atstovas - St. Prakapas.

f ei.233-4486
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Arkivyskupas J. C. SALATKA laiko pamaldas Šv. Patriko katedroje Niujorke, minint Religinės lietuvių katali
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Palaimintojo pavardės klausimu
Atsakymas kun. dr. Juozui Vaišnorai

Marija ir Izraelis
Žydo pažiūra Į Jėzaus Kristaus — Išganytojo motiną Mariją 

bei jos vietą krikščionių tikėjime
V. Vokietijoje Herderio leidyk

la Freiburge i. Br. 1985 m. išleido 
knygų "Die Gestalt der Mutter Jesu 
in juedischer und christlicher 
Sicht” (Jėzaus motina Marija žydų 
ir krikščionių požiūriu). Toji kny
ga buvo išversta į anglų kalbų ir 
išleista 1986 m. "Fortress Press” 
Filadelfijoje pavadinimu "Mary. 
Images of the Mother of Jesus in 
Jewish and Christian Perspec
tive”. Tarp kelių žymių autorių 
straipsnių yra ir žydo profeso
riaus straipsnis, kurio tik iš
traukų čia pateikiame. RED.

Tai, ką aš čia rašau, yra me
ditacija žmogaus, kuris vėl 
buvo išrinktas ir pasmerktas 
groti žydišku smuiku trijuose 
tonuose, būtent katalikų-pro- 
testantų-žydų. Tačiau man. sė
dinčiam tame ekumeniniame 
kalėjime, niekas negali pa
neigti teisės giedoti savitą šlo
vės giesmę žydų Marijai, net ir 
tuo atveju, jei kilty pavojus 
būti nesuprastam ty, kurie 
praeis pro auksinį mano narvo 
langelį. Tai nebus pastorali
nė idilija apie žydę motiną 
Mariją, nes jos gyvenimas tik
rai nebuvo idiliškas, remian
tis bet kurios konfesijos duo
menimis. Man darosi aišku, 
kad Marijai esu skolingas me
ditaciją. nepriklausomą nuo 
dogminės įvairių konfesiją 
raidos bei galbūt nepaliestą 
dogminių pozicijų.

Kaip žydas, esu keistoje pa
dėtyje. lyginant su dauguma 
protestantų. Kalbant Marijos 
klausimu, aš nesu dilginamas 
priešinimosi jausmo. Aš su
prantu kaip tokia dilginanti 
reakcija prieš Mariją atsira
do "tarp atsiskyrusių brolių”. 
Marijos kulte buvo ir dabar 
dar yra daug pertempimų ir 
net klaidų. Jau Erasmus Ro
terdamietis peikė tuos, kurie 
pasitiki daugiau Mergele Die
vo Motina nei jos Sūnumi 
(Praise of Folly, chap. 40).

Antra dingstis, dėl kurios 
kyla įtampa Marijos atžvilgiu, 
yra kritiškas protestantų po
žiūris į tikinčiųjų Bendrijos 
tradiciją ir įpareigojantį po
būdį dogminių senovės ir da
barties santarybų nuospren
džių. Protestantai gali juo 
lengviau kritikuoti pamaldu
mą į Mariją, nes jie pripažįs
ta įpareigojantį pobūdį tik
tai Naujajam Testamentui, ku
riame jie randa tiktai silpnas 
atramas mariologijai.

Yra ir trečia dingstis nega
tyviai protestantų reakcijai 
Marijos kulte.Ta dingstis, bent 
mano nuomone, yra mažiau
siai pagrįsta. Jau gana seniai 
protestantuose išsivystė be
veik prietaringa šventumo bei 
šventinimo baimė. Ir tai todėl, 
kad jų nuomone šventumas bei 
šventinimas yra pagoniški 
prietarai. Iš esmės tai patei
sinama laikysena, tačiau ji 
gali lengvai pastūmėti į prie
šingą kraštutinumą: žmogus, 
pildamas vandenį iš vonios, 
gali išmesti ir kūdikį. Šven
tumas bei šventinimas tuo at
veju gali tapti įtartinu dalyku. 
Katalikų Bendrijoje ir jai gi
miningose Bendrijose Marija 
yra laikoma šventumo versme, 
nes ji yra Jėzaus motina. Bai
mė netikro šventumo, galinčio 
vesti į stabo garbinimą, yra 
trečia dingstis, dėl kurios 
daugelis, įskaitant nemažą 
dalį katalikų, neteikia Mari
jai didžios pagarbos.

Visų laikų ir tipų judaizmui 
šventumas yra susietas su vie
ta, su tam tikru laiku ir su tam 
tikru veiksmu. Tai neatskiria
ma dalis religinės žydų siste
mos. Žydas gali pergyventi 

šventumą. Dėl to, man rodosi, 
žydas nejaučia ty užtvarų, ver- 
tindmas Marijos šventumą 
Bendrijoje, kuri apsunkina 
daugeliui krikščioniy supras
ti Marijos kultą, praktikuoja
mą katalikų. Antra vertus, aš 
turiu pripažinti, kad žydui ar 
nežydui yra nelengva įsisavin
ti pagarbų Marijos kulto verti
nimą, jeigu nėra auklėtas kata
likiškoje tradicijoje nuo pat 
mažens. Dėl to niekas neturė
tų kritikuoti žydų ar protes
tantų.

Čia iškėliau keletą teorinių 
minčių, reikalingų aiškinant 
pagrindinę Marijos reikšmę. 
Tai darydami, neturėtume už
miršti, kad kalbame apie rea
lią, gyvą žydę moterį. Šis fak
tas turėtų pažadinti visuose 
pagarbą istoriniam Marijos 
pagrindui.

Antra teorinė mintis: ir ju
daizmas, ir krikščionybė yra 
tikėjimo keliai, kurių pradinis 
pagrindas yra istoriniai fak
tai. Be jų, kaip žinome, nėra 
kito kelio. Dėl to Marijos is
toriškumas, jos garbės tikrovė 
ir jos kančia yra jos kulto pa
grindas krikščionyse. Šios žy
dės moters tragedija yra nuo
latinis kančios kelias jos pa
čios tautos, būtent žydų.

Kaip matysime toliau, Mari
ja gali būti suprasta kaip ti
kinčiųjų Bendrijos ir jos tau
tos simbolis. Neužmirština, 
kad kadaise ši moteris, sopu
lingoji motina, vaikščiojo šio
je žemėje. Mater Dolorosa nė
ra teologinė sąvoka ar kokio 
nors pirminio modelio stiprus 
pergyvenimas, bet realus as
muo, kuris buvo įkvėptas 
džiaugsmo ir niekad nenuga
lėtas neapsakomos kančios.

Mahometonai, žydai, įvairių 
konfesijų krikščionys, libera
lai ir konservatoriai, net ateis
tai, — visi, kurie pripažįsta 
Jėzaus buvimą, sutiks, kad jo 
motina Marija jį sieja su žydų 
tauta. Kitaip tariant, Jėzaus 
motina buvo žydė ir gyveno žy
dišką gyvenimą. Ir, kaip sako 
Lukas, ji gyveno pagal religi
nę žydų tradiciją. Niekur ne
skaičiau, niekad negirdėjau, 
kad Marija būtų kritikavusi 
savo meto žydų gyvenimą arba 
kad bent kiek būtų nesilaikiu
si Mozės įstatymo. Pateisina
mai ar ne toji įtampa buvo pa
likta jos Sūnui. Nesu linkęs 
čia liesti šį klausimą, nes 
kaskart vis aiškiau matau, kaip 
giliai yra įsitikinę krikščio
nys, jog tarp Jėzaus ir judaiz
mo tvyro įtampa. Toji įtampa 
yra nepakeičiama, šventa sąly
ga daugelio krikščionių — teo
logų ir tikinčiųjų.

Aš niekad negirdėjau sa
kant, neskaitant vienos reikš
mingos išimties (Gottfried of 
Saint Victor ca 1194, Red.), kad 
vienas iš Marijos kulto bruo
žų yra tikėjimas esą ji (Mari
ja) savo neapsakomo skausmo 
bei pykčio metu pavadino žy
dus dievažudžiais. Mesti jai 
tokį kaltinimą reikštų sunie
kinti jos kančią. Bet kaip ten 
bebūtų, tiems, kurie šį bei tą 
žino apie krikščionybę, Mari
ja yra žydiškos kilmės Kris
taus motina.

Jėzaus motina buvo vadina
ma Miriam — tai būdingiau
sias ano meto žydų moterų 
vardas. Jis dažnai minimas 
garsiojo žydų istoriko Juo
zapo Flaviaus raštuose. Tokį 
pat vardą turėjo ir mylima 
žmona piktojo Herodo, kuris 
dėl savo žiaurumo ją nužudė. 
Fridrichas Hebbelis tą trage
diją panaudojo garsiajam sa

DAVID FLUSSER, 
Hebrajų universiteto 

profesorius Jeruzalėje

vo scenos veikalui. Jame ka
ralienė vadinama Mariamne. 
Tai sena klaida, padaryta per- 
rašinėjant originalinį vardą 
Mariamme. Pastarasis vardas 
yra dailioji forma vardo Ma
riam. Jėzaus motina Nauja
jame Testamente taip pat va
dinama šiuo vardu. Anuo metu 
vardas Mariam buvo ištaria
mas Miriam. Dabartinė bend
rai priimta forma Marija yra 
atėjusi per graikų bei lotynų 
kalbas. Ir mes čia vadinsime 
Jėzaus motiną vardu Marija, 
nes ši forma tapo garbinga 
dėl ilgo vartojimo.

Vis dėlto turime pažymėti 
faktą, kad Jėzaus motina bu
vo vadinama Miriam, kaip ir 
daugelis ano meto žydų mo
terų. Anuo metu šis vardas 
buvo labai populiarus dėl to, 
kad pirmiausia Miriam vardu 
buvo vadinama biblinė Mozės 
ir Aarono sesuo. Nuostabu, 
kad šis vardas buvo anuo metu 
taip plačiai vartojamas. Tai 
Apvaizdos lemtas dalykas, 
kad Jėzaus motina turėjo tokį 
pat vardą, kaip ir daugelis 
kitų žydų moterų. Tai simbo
linė jungtis su jomis. Be to, 
kitų žydų moterų. Tai simbo
linė jungtis su jomis. Be to, 
šis vardas reiškė ir Jėzaus 
ryšį su savo tauta.

Antikinėje senovėje ir Vi
duramžiais tiek žyduose, tiek 
nežyduose, pvz. graikuose, 
daugelio vyrų žmonos, sese
rys ir motinos buvo bevardės. 
Jėzaus atveju žinome jo bro
lių (giminių, Red.) vardus, bet 
ne seserų. Dėmesio stoka mo
terims senovėje man yra ypač 
skaudi. Aš labai norėčiau ži
noti pvz. vardus Petro uošvės 
ir žmonos, nes iš Naujojo Tes
tamento matyti, kad Petras 
gyveno pavyzdingoje santuo
koje. Bet antra vertus, buvo 
pažymėti vardai proporcingai 
didelio skaičiaus moterų, Jė
zaus pasekėjų. Ir kitos mo
terys, kurios priklausė se
niausiom krikščionių bend
ruomenėm, minimos vardais. 
Šis didžiai reikšmingas mo
terų iškilimas ankstyvoje 
krikščionijoje yra be abejo
nės sietinas su paties Jėzaus 
pagarba, teikta moterims, kaip 
tai matyti evangelijose. Padi
dėjusi moterų pozicija nuo 
Jėzaus laikų meta papildomą 
šviesą į Marijos kultą tikin
čiųjų Bendrijoje. (...)

Aš, būdamas žydas, negaliu 
nematyti Marijos kaip sopu
lingos žydės motinos, kurios 
nekaltas sūnus tapo žydų ne
apykantos auka. Ypač dabar, 
po nesuprantamo holokausto, 
šis vadinamosios mariologi- 
jos aspektas galėtų užgydyti 
daugelį žaizdų ir pažadinti 
palankesnį jausmą žmonėms, 
kurie yra tos pačios rasės, 
kaip ir Marija. Mes meldžia
mės, kad krikščioniškasis 
Marijos kultas galėtų to pa
siekti. (. . .).

Marijos susijimas su žydų 
tauta matyti ne tiktai jos 
kilmėje, bet ir likime. Ta
čiau jokiu būdu mes nenorime 
išleisti iš akių ir visuotinės 
Marijos reikšmės. Krikščionių 
tikėjime ji buvo išaukštinta 
tarp moterų, kad galėtų iš
aukštinti ir kitas moteris, 
ypač motinas. Per josios kan
čią visa žmogaus kančia tapo 
šventa. Jei Marija yra bran
ginama ta prasme, tai šis jaus
mas peržengia visas konfesi
nes ribas. Tuo atveju prisimi
nimas skaisčiosios Jėzaus mo
tinos gali bent iki tam tikro 
laipsnio pašalinti modernio
sios žmonijos suteptį.

JUOZAS GAILIUS
Mano užmojis atlietuvinti 

arba, tiksliau sakant, atkurti 
Vatikano dokumentuose naujo 
lietuvio palaimintojo vardą 
ir pavardę tokius, kokie jie 
yra užrašyti jo gimimo ir krikš
to metrikuose, susilaukė nei
giamo kun. dr. Juozo Vaišno
ros atsiliepimo. Savo straips
neliu nesiekiau demonstruo
ti jokio ypatingo patriotizmo, 
o tiktai, turėdamas prieš akis 
mums priimtiną vysk. Motie
jaus Valančiaus ankstesnį pa
vyzdį, pagarbiai ir nuoširdžiai 
paprašyti visus, ypač lenkus, 
kad skelbiant naują palaimin
tąjį būtų priderančiai atsi
žvelgta į jo gimimo ir krikšto 
metrikus ir į didžiulės lietu
vių tautos daugumos tikrai 
karštą ir teisėtą troškimą ma
tyti savo tėvynainio pavardę 
be jokio sulenkinto priedo.

Užuot bandęs toliau vykdy
ti atlietuvinimo akciją (pir
mas žingsnis, kaip pats mano 
oponentas pripažįsta, buvo 
žengtas, kai Vatikano doku
mentuose Matulewicz-Matule- 
vičius buvo pakeistas Matu- 
laičiu-Matulewicz), ir atitai
sęs anksčiau beatifikacijos by
los vedime parodytą aplaidu
mą, kun. dr. J. Vaišnora kate
goriškai pareiškia, kad J. Gai
liaus norai “paremti nežinoji
mu, netikslumais, skaitytojų 
klaidinimu, netgi tendencija 
matyti lenkų užmačias”, kad 
viskas turi būti palikta taip, 
kaip yra. Tikiu, kad kun. dr. J. 
Vaišnora ir gal dar vienas ki
tas lietuvis bus patenkinti, kai 
išgirs popiežių skelbiant palai- 
mintuojo Giorgio Matulaitis- 
Matulewicz (oficialiame do
kumente įrašyta Georgius - lo
tyniškai, Red.). Bet negali bū
ti nė mažiausios abejonės, kad 
didžiulė Romon suplaukusių, 
kaip ir Tėvynėje esančių bei 
po visą pasaulį pasklidusių 
lietuvių dauguma, nepalygi
namai labiau apsidžiaugtų, 
jei išgirstų skelbiant palaimin
tuoju tikrą ir aiškų lietuvį Jur
gį Matulaitį. O nuo seniausių 
laikų sakoma: “vox populi, vox 
Dei”. Šiandien, kai net puslau
kinės Afrikos tautelės su tuo 
didžiausiu kruopštumu ir uolu
mu jieško savo istorinių ir tau
tinių “šaknų”, tikrai keistai 
ir anachronistiškai skamba 
mums, lietuviams, kun. dr. 
Vaišnoros peršamas kosmopo
litizmas: “tas pats arba Matu
laitis arba Matulewicz". Kodėl 
kun. Vaišnora tokio siūlymo 
nepateikia lenkams, siekiant 
bent truputį sušvelninti jų 
antilietuviškus kėslus?

Kun. dr. J. Vaišnoros pro- 
lenkiškuose ir nepagrįstuose iš
vedžiojimuose apie pavardžių 
keitimus neįmanoma rasti nė 
vieno rimtesnio motyvo, kuris 
pateisintų prie lietuviškos Ma
tulaičio pavardės sulenkinto 
Matulewicz prikergimą. Juk 
visiems žinoma, kad Lenkijo
je visai suinteresuoto asmens 
neatsiklausus, administracine 
tvarka buvo ir yra lenkinamos 
lietuviškos pavardės. Lietuvių 
kalba lenkų dvasininkų buvo 
pajuokiama kaip “pagoniška”, 
o lietuvių tautinis atgimimas 
laikomas antikatalikiška “lit- 
vomanija”. Bet Matulaičio at
veju kun. dr. J. Vaišnora 
objektyviai cituoja būsimo pa
laimintojo žodžius: “Ne aš ją 
(pavardę) pakeičiau”. Ir taip 
neginčijamai patvirtinama, 
kad ne Matulaitis savu noru 
pasirinko, o jam priverstinai 
buvo įbrukta Matulewicz pa
vardė.

Taip sulenkinus lietuvišką 
pavardę nuskriaustajam asme

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!”

niui, ypač dvasiškiui, priva
lančiam klausyti lenkų vyres
niųjų, nieko kito nebeliko, kaip 
susitaikyti su nežabota bei la
bai nekatalikiška savivale ir 
dokumentuose pradėti pasira
šinėti tokia sulenkinta pavar
de. Tad visai nenuostabu, kad 
nerasta laiškų ar raštų su Ma
tulaičio parašu, nes visame ci
vilizuotame pasaulyje yra 
draudžiama kaitalioti savo pa
vardę kiekviename žingsnyje.

Šventųjų skelbimo kongrega
cija, prikergdama prie Matu
laičio Matulewicz, pasitarna
vo tik lenkams. Jos mėginimą 
įteisinti religinį lenkų kolo
nializmą lietuviuose mes tu
rime griežtai atmesti ir reika
lauti, kad ir mūsų atžvilgiu bū
tų laikomasi bent tų pačių dės
nių, kuriais dabar Vatikanas 
vadovaujasi, palaikydamas ry
šius su Afrikos ir Azijos de- 
kolonizuotomis tautomis.

Bažnytinė Lenkijos vadovy
bė visuomet stengėsi dėtis ka
talikybės globėja Lietuvoje. 
Tačiau šis jos vaidmuo jau nuo 
seno neteko bet kurios savo 
vertės ir tapo visuotinai atgy
venęs, nors lenkams gal ir 
skaudu atsižadėti privilegijos 
diktuoti lietuviams savo valią. 
Lietuvos Katalikų Bažnyčia 
valstybinės nepriklausomy
bės metais ir ypač dabartinėje 
žiaurioje sovietinės Rusijos 
ateistinėje okupacijoje visais 
atžvilgiais gali drąsiai būti 
pavyzdžiu pačiai Lenkijos Ka
talikų Bažnyčiai. Lietuvių ka
talikų per visus šiuos ilgus 
dešimtmečius rodyta didi išti
kimybė Dievui, Bažnyčiai ir 
Romos popiežiui tikrai nėra 
menkesnė už lenkų katalikų. 
Priešingai, lietuvių dėl sa
vo tikėjimo paaukotos gyvybės 
bei iškentėtos kančios Tėvy
nėje ir Gulago salyne greičiau
siai žymiai pralenkia lenkų 
gyvybes ir kančias. Todėl Lie
tuvos Katalikų Bažnyčiai ne
bėra reikalinga jokia lenkiška 
auklė.

Šių minčių vedamas para
šiau aną straipsnelį, nes ma
niau, kad Jurgio Matulaičio pa
laimintuoju paskelbimas ir 
krikščionybės Lietuvoje su
kaktis gali sudaryti tinkamą 
progą pradėti su lenkais pil
nai lygiateisišką ir bičiuliš
ką bendradarbiavimą. Jaučiau 
taip pat reikalą supažindinti 
su rašinėlyje išdėstytomis min
timis Lenkijos bažnytinės va
dovybės aukščiausius atstovus 
ir lygiai prieš mėnesį regist
ruotais laiškais pasiunčiau ra
šinėlio fotokopijas bei jo ver
timus į lenkų kalbą Jų Eminen
cijoms kardinolams — Jozef 
Glemp, Fr. Macharski, H. R. 
Gulbinowicz ir Jų Ekscelenci- 
joms vyskupams — J. Paetz, J. 
Stroba, Jan Zareba ir Jan Ob- 
lak. Iki šios dienos iš jų nesu
laukiau jokio atsiliepimo, nes, 
matyt, Lenkijos bažnytinės va
dovybės sferose nesilaikoma 
taisyklės, pripažintos Vaka
ruose, patvirtinti bent laiško 
gavimą. Bet tai pagaliau ne taip 
jau svarbu. Svarbu, kad jiems 
būtų žinomi ne tik pataikūniš
ki lietuvių liaupsinimai, bet 
ir kitokios nuotaikos, jaučia
mos ir aiškiai reiškiamos gana 
plačiuose mūsų visuomenės 
sluoksniuose.

Bookbinding Studio 

“SAMOGITIA” 
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

P. o. Box 1343, Postal Stalon “B” 
Mississauga, Ontario L4Y 4B6

RENATA atlieka Kalėdų angelo vaidmenį Toronto Maironio mokyklos 
kalėdiniame renginyje Nuotr. St. Škėmos

“Taisytis man nėra iš ko . .
Rašo politinis sovietų kalinys Vytautas Skuodis Lietuvos pogrindžio 

“Aušroje” 1985 metų 50 numeryje

Įstaigos ZX-385 valdybos vir
šininkui, įstaigos ZX-385 valdy
bos politauklėjimo dalies vir
šininkui

Jums rašo V. SKUODIS iš 
ZX-385/3-5.

Mūsų lageryje vasarą buvo 
pakabintas lozungas su seno
vės graikų filosofo Demokrito 
žodžiais: “Galvoti geriau prieš 
darant, negu po to”. Tai buvo 
nauja ir džiugu, palyginus su 
gausybe skambių, bet bedva
sių šūkių, rašomų ant raudo
nos medžiagos. Šie Demokrito 
žodžiai paprasti, išmintingi, 
teisingi. Malonu buvo jausti, 
kad zonoje turima reikalų su 
išsilavinusiais žmonėmis. Iš 
tiesų, turintys mokslinius 
laipsnius ir titulus mūsų zo
noje sudaro 10% nuo visų kali
nių skaičiaus. Bet man atro
do, jeigu po 23 šimtmečių De
mokritas prisikeltų, tai jis, 
kaip filosofas, susipažinęs 
su mūsų bylomis ir nuospren
džiais, tikriausiai mūsų ne
pasmerktų.

Laisvės, tiesos ir teisingu
mo problemos senos, kaip ir 
pati filosofija. Mes, netgi čia 
būdami, pasistengę galėtume 
prisiminti dešimtis ar net šim
tus garsių žmonių iš įvairių 
tautų ir epochų išsireiškimų, 
mus pilnai išteisinančių, nes 
mūsų darbai arba išsireiški
mai, už kuriuos mes nuteisti, 
ėjo iš mūsų įsitikinimų ir pa
žiūrų, telpančių pagrindinių 
žmogaus teisių ir pažiūrų gy
nimo rėmuose, kaip tai supran
tama demokratiniame pasau
lyje. Čia aš turiu galvoje nu
teistus pagal RTFSR BK 70 str.

Buvęs fašistinio konclagerio 
Štuthofe kalinys, lietuvių li
teratūros klasikas prof. B. 
Sruoga savo atsiminimuose 
(tarp kitko, ten už bado strei
kus nebausdavo) rašo, kad “ti
kėjimas be darbų miręs”, o 
pats tikėjimas juk atsiremia 
į asmenybės pažiūras ir įsi
tikinimus.

Vienas didžiųjų rusų 19 a. 
demokratų amžininkas rašė: 
“Iš mūsų reikalauja tiktai ty
lėti ir leidžia svajoti... Kiek
viena šviesesnė mintis — nusi
kaltimas esamai santvarkai, 
bet galvojančiam žmogui apsi
riboti vien svajonėmis, papras
čiausiai, juokinga .. .”

Prancūzų rašytojas Rožė 
Marten Diu Gar rašo: “Būna 
dalykų, aukštesnių už juridi

JAV Lietuvių fondo taryba ir vaidyba sveikina 
visus Lietuvių fondo narius ir lietuvių visuomenę su S? 
šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais 1987- taisiais 
metais. pt

Kūdikėlio Jėzaus atneštoji taika bei ramybė telydi pų 
Jus per visus ateinančius metus!

išeivijoje, remdamas lituanistinį švietimą, kultūrą, 
meną, mokslą ir jaunimą. Kiekvieno paaukoto 
dolerio palūkanos yra amžina parama išeivijos 
lietuvių veiklai.

Laimingų, sveikatingų ir našių ateinančių 
metų.

LIETUVIŲ FONDAS

nius paistymus: tai žmogaus 
teisė gintis nuo neteisingų 
kaltinimų”. Pridursiu: ir nuo 
neteisingo nuteisimo.

Tiktai tokią prasmę turėjo 
mano bado streikas, už kurį 
aš drauge su kitais spalio mėn. 
30 d. buvau uždarytas į izolia
torių 10 parų, iš kurių 5 — be 
maitinimo.

Teismo sprendimu aš čia 
atvežtas atlikti bausmę. Tai
sytis man nėra iš ko. Aš nežu
džiau, nevogiau, nebuvau chu
liganu. Mano sąžinė švari. O 
tokius “pataisos” metodus, ko
kie čia buvo panaudoti š. m. 
spalio 30 d., aš visiškai pa
grįstai vertinu kaip fizinį kan- 
kįjįimą už įsitikinimus. Man 
mano įsitikinimai, už kuriuos 
aš buvau nuteistas, brangesni 
už gyvybę, nes jie pagrįsti tie
sa.

Kas dėl “taisymo” darbų, tai 
man ir dabar dar neaišku, ko
dėl jau ketvirtas mėnuo, po 
pervedimo manęs iš skalbyk
los, aš privalau dirbti valgyk
loje valytojų ir indų plovėjų 
be išeiginių ir šventinėmis 
dienomis. Aš kasdien dirbu 
po 8 vai., kurios ištęstos nuo 
7 vai. iki 20 vai. Tokiu būdu 
mano darbo savaitė yra ne 48 
vai., o 56 vai. ištisinio darbo. 
Tai aiškiai prieštarauja RT
FSR DPK 38 ir 41 str. Už šito 
priminimą du kartus baudė 
karceriu.

Prašau Jus, pilieti viršinin
ke, šį mano laišką vertinti kaip 
skundą, kurį aš turiu teisę siųs
ti Jums pagal RTFSR PDK 36 
str. Be to, prašau turėti gal
voje, kad už šitą laišką man 
gali keršyti.

Kartu su šiuo siunčiu regis
truotą laišką politauklėjamo- 
sios dalies viršininkui, kurio 
turinys identiškas šiam.

V. Skuodis — pagal gimimo 
liudijimą — Benedict Scott, 
JAV pilietis
Baraševas, 1984 m. gruodžio 
2d.

P. S. Vietoje oficialaus atsa
kymo XII. 21 atvyko pats poli
tinio skyriaus viršininkas, ku
ris iškvietė pokalbiui, daly
vaujant zonos viršininkui vyr. 
Įeit. Šalinui. Viršininkas ma- 
jorb laipsniu buvo atidus ir ko
rektiškas, tačiau pokalbį bai
gė pasakydamas: “Jus nubau
dė teisingai..Su turimu 
parėdymu bausti už badavimą 
taip ir nesupažindino.

teisingai..Su
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® PAVERGTOJE TL/fflJE LIETUVIAI PASAULYJE
PALAIDOJO KORSAKĄ

Kostas Korsakas, nekrologuo
se vadinamas liaudies rašytoju, 
akademiku, literatūros kritiku 
ir poetu, mirė Vilniuje 1986 m. 
lapkričio 22 d. Velionis gimė 
Pašvitinyje, tarp Joniškio ir 
Joniškėlio, 1909 m. spalio 5 d. 
Mokėsi Joniškio ir Šiaulių gim
nazijose, kur anksti užmezgė 
ryšius su komunistų spauda. Už 
rašymą tai spaudai kalintas 
1928-30 m. Išėjęs iš kalėjimo, 
1931-40 m. studijavo lietuvių ir 
rusų literatūras Kauno universi
tete, dalyvavo “Trečiojo fron
to” sąjūdyje, buvo faktiškuoju 
“Kultūros” žurnalo redaktoriu
mi. Pirmosios sovietinės okupa
cijos metais įsijungė okupanto 
tarnybon ir pasitraukė Sovietų 
Sąjungon, Kaune netgi palikęs 
žmoną Haliną, kai šį miestą ir 
netrukus visą Lietuvą užėmė vo
kiečiai. Sovietijoje dirbo pro
pagandiniame sovietinių Lietu
vos rašytojų biure. Pokarinia
me Vilniuje 1946-84 m. vadova
vo Lietuvos mokslų akademijos 
lietuvių kalbos ir literatūros 
institutui, rašė literatūrinės 
kritikos veikalus, remdamasis 
marksizmo-leninizmo idėjomis, 
buvo renkamas į aukščiausiąją 
tarybą Vilniuje. Su kitais auto
riais marksistinės metodologi
jos principais parašė daugia
tomę “Lietuvių literatūros isto
riją”. Velionis apdovanotas net 
keliais sovietiniais ordinais ir 
medaliais. Palaikai buvo pašar
voti Vilniaus dramos teatre ir iš 
jo lapkričio 25 d. palydėti į Anta
kalnio kapines.

LAZERIO LABORATORIJA
Lietuvos mokslų akademijos 

fizikos institutas ir agropramo
ninis komitetas įsteigė moksli- 
nę-gamybinę lazerinių procesų 
laboratoriją, kurioje bus tiria
mas galingo spinduliavimo la
zerių panaudojimas žemės ūky
je. Fizikos instituto lazerinės 
technologijos skyriaus vadovo 
dr. Rimanto Kanapėno praneši
mu, laboratorijoje bus kuria
mos lazerinės technologijos ir 
mechanikos priemonės žemės 
ūkio mašinų detalėms atnaujin
ti, atsarginėms detalėms užgrū
dinti. Tikimasi, kad jos tada tar
naus keleriopai ilgiau. Žemės 
ūkyje jau atliekami bandymai 
su traktoriais, kurių mazgai ap
doroti lazeriu. Sprendžiamos 
lazerio panaudojimo galimybės 
melioracijoje, statyboje, mais
to pramonėje.

AKADEMIJOS SUKAKTIS
Lietuvos veterinarijos akade

mijos penkiasdešimtmečio su
kaktis paminėta specialiame 
profesorių, dėstytojų ir studen
tų posėdyje 1986 m. lapkričio 
14 d. Sukakties proga akademi
jai įteiktas Maskvos paskirtas 
sovietinis “Darbo raudonosios 
vėliavos” ordinas. Veterinari
jos akademija darbą pradėjo 
1936 m. rudenį Kaune, prisi
glaudusi prie Veterinarinės 
bakteriologijos instituto, su 25 
studentais. Pirmą laidą sudarė 
tik 14 veterinarijos specialis
tų. Akademijos studentai bend
rinių mokslų paskaitų klausėsi 
Kauno universitete ir tik kai ku

“AUDRA" TRAVEL
CORPORA TION

Naujais 1987 metais

į Lietuvą (Vilnius, Klaipėda, Kaunas, Panevėžys), 

į Italiją (Roma - krikščionybės sukakties

minėjimo metu),

į Australiją, į visą platųjį pasaulį, 
naudojantis mūsų lietuviško-kanadiško biuro paslaugomis.

Specializuojamės :
• Grupinėse ir individualiose kelionėse į Lietuvą 

bei kitas šalis

• Kelionėse į geriausias pasaulio sanatorijas, sveikatos 
klubus, gydyklas (įskaitant Lietuvą)

• Komercinėse kelionėse į Sovietų Sąjungą
• Tvarkome iškvietimų dokumentus. Nuperkame dovanas 

bei automobilius giminėms Lietuvoje. Tarpininkaujame 
tvarkant palikimus į Sovietų Sąjungą.

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas Ir 
konfidencialus patarnavimas. 
Smulkesnes informacijas teikia 

AUDRONĖ arba JŪRATĖ adresu:
1576 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4

(Priešais Lietuvių namus)
Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060

Telex 06-986766 TOR
Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030

rių dalykų mokėsi pačioje aka
demijoje. Pradžia buvo sunki — 
trūko vadovėlių, mokymo prie
monių. Veterinarijos akademija 
dabar turi 2.500 studentų, ku
rių eiles kasmet papildo 525 pir
makursiai. Akademijoje veikia 
keturi fakultetai — veterinari
jos, zooinžinerijos, neakivaiz
dinis ir kvalifikacijos kėlimo. 
Septyniolikoje katedrų ir dvie
juose gamybiniuose skyriuose 
dirba 165 dėstytojai, kurių ei
lėse yra 7 profesoriai ir mokslų 
daktarai, 96 docentai ir mokslų 
kandidatai. Studijų baigimo 
diplomus lig šiol gavo 7.067 gy
vulininkystės specialistai. Su
kakties aprašymuose be reika
lo bandoma pasišaipyti iš aka
demijos pradžios nepriklauso
mos Lietuvos metais. Esą pri
ėmus 25 studentus buvo galvo
jama, kad tiek veterinarijos 
specialistų Lietuvai bus per 
daug. Iš tikrųjų ta sunki pradžia 
tapo pagrindu Lietuvos veteri
narijos akademijos augimui, da 
bartiniams jos laimėjimams.

BE ADRESU BIURO
Panevėžietė projektuotoja Ele

na Urbonienė savo laiške redak
cijai “Tiesos” 1986 m. 223 nr. 
skundžiasi, kad Panevėžyje lig 
šiol nėra adresų biuro: “Prieš 
kurį laiką gavome naują butą, o 
mūsų seną namą nugriovė. Kaip 
nustebo iš kito miesto atvykusi 
draugė, netikėtai sumaniusi ap
lankyti, kai gerai pažįstamo na
mo su sodu vietoje išvydo naują, 
didžiulį pastatą. Mus surasti jai 
padėjo atsitiktinumas ir paslau
gūs, geri žmonės, nes mieste ad
resų biuro nėra. Manyčiau, kad 
tokia problema, kaip surasti gi
mines, draugus ir pažįstamus, 
kurių adresas dėl vienų ar kitų 
priežasčių nežinomas ar pasi
keitė, iškyla Panevėžyje ne vie
nam. Šimtatūkstantiniam mies
tui labai praverstų adresų biu
ro tarnyba . . .’’Jau ištisą dešimt
metį panevėžiečiai nesulaukia 
ir naujos telefonų knygos, nors 
per tą laiką ne kartą keitėsi 
įstaigų, organizacijų ir netgi 
butų telefonų numeriai. Ypač 
sunku gauti naują telefono nu
merį, kai nežinai tikslaus įstai
gos adreso ar pavadinimo.

KUPIŠKIO MARIOS
Sutyvuliavusios Kupiškio ma

rios atvėrė dideles galimybes 
meškeriotojams. Kartu betgi pa
didėjo ir jiems tenkanti atsako
mybė. Apie tai buvo kalbėta sky
riaus žvejų būrelių vadovų pasi
tarime. Diskusijose paaiškėjo, 
kad būreliams priklausančiuose 
vandens telkiniuose ne visur su
tvarkytos pakrantės, valčių sto
vėjimo vietos. Visuomeniniai 
inspektoriai, nepakankamai at
likdami savo pareigas, nepa
tikrina meškeriojančių žvejų 
bilietų ir leidimų. Kupiškio ma
riose rasta nemažai valčių, ne
turinčių numerių, nors jos ir už
registruotos. Dalis tokių valčių 
surinkta ir išvežta iš marių. Pa
lyginti jaunose Kupiškio mario
se vis dar ne tiek daug žuvų. To
dėl numatyta pažvejoti tinklais 
Jurgiškio ir Mirgų ežeruose ir 
ten sugautas žuvis perkelti į ma
rias bei kitus vandens telkinius.

V. Kst.

kviečia keliauti kartu

Otavos dainos grupė “Ramunėlės”, atšventusi savo veiklos dešimtmetį 1986 m. lapkričio 15 d. Vienetą sudaro: 
Vida Balsevičiūtė, Daiva Jurkutė, Rasa Jurkutė, Rūta Jurkutė, Silvija Jurgutytė, Julija Mitalaitė, Lina Radžiūte, 
Rima Radžiūtė; vadovės - Rūta Kličienė ir Loreta Cassidy Nuotr. M. Borusienės

Hamilton, Ontario
“SVAJONIŲ” KONCERTAS. 

Gruodžio 4 d. iš anksto nenuma
tytas koncertas, surengtas per 
trumpą laiką, praėjo su dideliu 
pasisekimu. Nežiūrint Australi
jos dainos vieneto pageidavimų 
dėl scenos įrengimų ir mūsų ne
palankių turimų sąlygų (pašto 
vėlavimo) koncertas tapo džiugia 
realybe. L. Stungevičienei tarpi
ninkaujant tarp Toronto ir Čika
gos jaunimo atstovų ir Hamiltono 
entuziastingų rengėjų, pagalbon 
atėjo visuomeninės parapijos 
sekcijos atstovai p.p Petkevičiai 
su nuolatiniais pagalbininkais 
K. V. Gelžiniais ir I. Vasiliaus
kiene. Jų visų iniciatyva viešnios 
buvo pavaišintos. Įsijungus pa
galbon su savo scenos gabumais 
Aušrai Pleinytei ir garsų bei švie
sų specialistui K. Deksniui ir su 
meniškais gabumais B. R. Pakal
niškiams, sunkios sąlygos buvo nu
galėtos. Rengėjai taria nuoširdų 
Ačiū visiems atsilankiusiems ir 
prisidėjusiems prie šio koncerto 
pasisekimo. R.L.

DIENRAŠTIS “HAMILTON 
SPECTATOR" 1986.XI 19 išspaus
dino latvio rašytojo Artūro O. Ze- 
mitis straipsnį “Cultural diversi
ty lost in Communist Gulag". Ja
me autorius primena sovietinio 
totalizmo užmojį naikinti estų, 
latvių ir lietuvių tautas, nors Vie
noje sušauktoje 35 valstybių kon
ferencijoje kalbama apie žmo
gaus teises. Po I D. karo buvo skel
biamos tautų apsisprendimo tei
sės. Visame pasaulyje brangina
mas kultūrinis įvairumas, o Sov. 
Sąjungoje — uniformizmas. Vaka
ruose žuvo kovotojai už demokra
tinę laisvę, rytuose — už vergiją. 
Baigdamas straipsnį, autorius sa
ko: “Flandrijos laukuose žydi 
aguonos. Kodėl jie ten mirė? Ogi 
kad pasaulis būtų saugus demo
kratijoje! Bet dabar pasaulis yra 
saugus tironijoje. Įšalusiuose Si
biro plotuose tarp masinių kapų 
nežydi aguonos” Kr.

NAUJI HAMILTONIEČIAI. Pet
ras ir Albina Styros iš Montrealio 
persikėlė gyventi arčiau savo vai
kų. Toronte gyvena jų dukros — 
Dana ir dr. Rima su vyru inž. Steve 
Pagorski. Tai antra šeima metų 
laikotarpyje atsikėlusi iš Mont
realio į Hamiltoną. Prieš metus 
čia persikėlė Zenonas ir Marytė 
Bakaičiai, kurie jau spėjo įsijung
ti į visuomeninę veiklą.

KLK MOTERŲ DRAUGIJOS Ha
miltono skyriaus naujai išrinkta 
valdyba pasiskirstė pareigomis: 
pirm. M. Vaitonienė, vicepirm. Z. 
Rickienė, sekr. J. Gedrimienė, 
ižd. M. Kybartienė, įvairių reika
lų vedėjos-p.p. Garkūnienė, Venc- 
kevičienė, Vitienė ir Venclovienė.

R.
PADĖKA

Reiškiu nuoširdžią padėką bi- 
čiuliams-draugams už gėles, dova
nas, lankymą Šv. Juozapo ligoni
nėje bei namuose. Jonas Stankus

Calgary, Alberta
PRIEŠŠVENTINIS POBŪVIS. 

Pasveikinti Adelės Karpienės, 
sulaukusios pensijos amžiaus, su
sirinko jos namuose gražus būrys 
kalgariečių, artimieji kaimynai, 
dukra Shirley ir žentas R. Lundy, 
M. Vanagaitienė susirinkusių var
du įteikė gėlių. Šią vasarą A. Kar
pienės namuose buvo priimti “At
žalyno” ir “Gintaro” ansambliai. 
Namų šeimininkei palinkėta il
giausių metų ir geros sveikatos. K.

įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus k 

(Esu "Union Gas” /M
atstovas) ea

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr. 
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Sault Ste. Marle, Ont.
PAŽYMĖTINA NAUJIENA — 

jau turime naują KLB Sault Ste. 
Marie apylinkės valdybą. Tuo ten
ka tik džiaugtis, nes daugelis tau
tiečių, pasiekę pensininkų am
žių, vengia neapmokamo bendruo
meninio darbo. Apsiėmę tęsti dar
bą užsitarnauja pagyrimo.

Verta priminti, kad mūsų apy
linkėje yra apleista lietuviškos 
spaudos platinimo sritis. Žiemą 
yra daug laiko skaitymui, tad rei
kėtų įsigyti naujų knygų, atnau
jinti laikraščių prenumeratas ir 
pasirūpinti, kad visi prenume
ruotų lietuviškus laikraščius.

Korespondentas

Niagaros pusiasalis, Ont.
RAMOVĖNŲ SKYRIAUS VEIK

LA. Mūsų skyrius buvo pakvies
tas dalyvauti Ontario gubernato
riaus John Black Aird išleistuvė
se į pensiją 1986 m. sausio 28 d. 
“Royal York" viešbutyje Toronte. 
Du skyriaus atstovai dalyvavo jose 
tarp 600 asmenų ir įteikė garbin
gam pensininkui Dariaus-Girėno 
albumą.

Skyrius yra padavęs prašymą 
federacinei vyriausybei, kad duo
tų teisę išduoti rėmėjams kvitus, 
galiojančius mokesčių nuoskai- 
tai. Skyrius priklauso lietuvių 
veteranų centrui JAV-se ir bal- 
tiečių veteranų organizacijai 
Kanadoje. 1986 m kovo 11 d. daly
vavo baltiečių veteranų suvažia
vime Toronte; birželio 14 d. daly
vavo "Baltic Holocaust Day” iškil
mėje St. Catharines mieste; lapkri
čio 23 d. — Lietuvos kariuomenės 
atsteigimo metinių šventėje, ku
rioje JAV kariuomenės kapitonas 
Andrius Eiva pasakė pagrindinę 
kalbą. “New York Times" 1986.V. 
25 išspausdino apie jo veiklą 
straipsnį, parašytą Leslie H. Gelb. 
Jame aprašyta A. Eivos veikla 
Afganistane ir jo telkiama pa
galba laisvės kovotojams, pami
nėta, kad jo tėvai lietuviai, o se
nelis— gen. Ladyga.

Nuoširdi padėka VLIKui už at
siųstas dvi knygas dr. J. Pajaujo- 
Javis “Soviet Genocide in Lithua
nia”, kurios buvo padovanotos 
“The Globe and Mail" dienraščio 
redakcijai ir St. Catharines mies
to burmistrui Joseph McGefferry 
(jis paskelbė “Baltic Holocaust 
Day”). Dėkojame lietuvių fondui 
už moralinę ir materialinę para
mą, rėmėjams už suaukojimą per 
$200, solistams — V. A. Paulio- 
niams už giedojimą, gėlių parū- 
pintojams ir vėliavų asistentams. 
Ačiū V. Alonderienei, ramovėnų 
vėliavos kirkšto motinai ir gar
bės narei, iškilmėje su tautine 
apranga.

Su gerų naujų metų linkėjimais- 
Skyriaus valdyba

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ KT 11 IZ I » 
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

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%

London, Ontario
NUOTAIKINGAS VAKARAS. 

Muz. Ritos Vilienės vadovaujamas 
“Pašvaistės" choras 1986 m. lap
kričio 29 d. parapijos salėje su
rengė neseniai iš Lietuvos atvyku
sio jauno muziko Vaclovo Povilo- 
nio koncertą. Jo pasirinktas žan
ras Londonui buvo naujiena. Ma
nau, jis turėtų patikti jaunimui, 
bet, deja, jie, atrodo, nesusidomė
jo, neskaitant jaunųjų, dar tebe
sančių tėvų globoje. Gal jis ir tu
rėtų pasirinkti savo pagrindine 
užduotim — išjudinti jaunimą, nes 
atrodo, kad tam jis yra labai tin
kamas. Galėjimas groti net ke
liais instrumentais, didelis pro
gramos įvairumas ir ypač sugebė
jimas į dainą įtraukti ir klausyto
jus šį vakarą padarė tikrai nuo
taikingu. Atlikėjas klausytojų 
buvo šiltai priimtas ir palydėtas. 
Sėkmės jaunajam muzikui!

PALEISTI JUODI BALIONAI. 
1986 m. guodžio 7, sekmadienį, 
baltiečiai, ukrainiečiai ir kitų 
R. Europos tautų atstovai Lon
dono mieste paleido šimtus juo
dų balionų, tuo gyventojams pri
mindami apie R. Europos tautų 
pavergimą. Nežiūrint labai blo
go oro, projektas pasišventėlių 
dėka buvo įvykdytas ir vykusiai 
paminėtas Londono televizijos 
stoties. D. E.

Sudbury, Ontario
VISUOTINIS KLB SUDBURIO 

APYLINKES susirinkimas įvyks 
1987 m. sausio 11 d., 1.30 v.p.p., J. 
E. Staškų namuose, 79 Front St. 
Bus tariamasi svarbiais reikalais 
ir renkama nauja apylinkės val
dyba. Visi lietuviai kviečiami bū
tinai dalyvauti. Valdyba

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask........... 9.75%
asmenines paskolas  12%

Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $2.000. 
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda Iki $25.000. 

■ B ■■

JA Valstybės
Dainos ir muzikos vakarą 1986 

m. lapkričio 9 d. Los Angeles 
mieste, Šv. Kazimiero parapi
jos salėje, surengė vietinis JAV 
lietuvių fondo komitetas, ska
tindamas žingsnius į penkių mi
lijonų dolerių kapitalą. Kon
certinę vakaro dalį atliko sol. 
Daiva Mongirdaitė, lyrinis sop
ranas. Ji dabar dažnai koncer
tuoja įvairiose lietuvių koloni
jose Amerikoje ir Kanadoje, į 
programas įjungdama lietuvių ir 
tarptautinių kompozitorių dai
nų, operų bei operečių arijų. 
Viešniai šį kartą talkino vieti
nis bosas Rimtautas Dabšys ope
retinio pobūdžio S. Šimkaus ir 
W. A. Mozarto “Don Žuano” ope
ros duetuose. Vakaro metu bu
vo prisimintas ir pagerbtas oku
puotoje Lietuvoje prieš 35 me
tus žuvęs partizanas Julijonas 
Būtėnas. Velionis buvo žurnalis
tas, priklausęs Lietuvių aktyvis
tų frontui, vokiečių išvežtas į 
Salaspilio koncentracijos sto
vyklą. Pokarinėje išeivijoje da
lyvavo VLIKo veikloje, bendra
darbiavo spaudoje. Susitikęs su 
Vakarus pasiekusiu partizanu J. 
Lukša-Daumantu, ryžosi grįžti 
sovietų okupuoton Lietuvon. 
1951 m. balandžio 19 d. parašiu
tu buvo nuleistas į Kazlų Rūdos 
miškus. Žuvo slėptuvėje tarp Le
kėčių ir Griškabūdžio, apsup
tas sovietinių stribų. Apie jo 
gyvenimą ir tragišką mirtį kal
bėjo JAV lietuvių fondo Los 
Angeles skyriaus pirm. J. Činga, 
mokęsis kartu su velioniu, su 
juo studijavusi prof. E. Tumienė. 
Velionis J. Būtėnas įamžintas 
JAV lietuvių fonde. Įrašui buvo 
panaudotas $318 loterijos pel
nas, J. A. Čingų $1.000 auka, S. 
Bacevičienės — $100. Iš viso tą 
vakarą JAV lietuvių fondui buvo 
surinkta $7.350.

A. a. Jonas Švoba, buvęs istori
jos dėstytojas Lietuvos gimnazi
jose, po vėžio operacijos mirė 
1986 m. lapkričio 15 d. Beaumon- 
to ligoninėje prie Detroito. Ve
lionis gimė 1902 m. vasario 10 d. 
Okainėlių kaime, Kėdainių aps. 
Buvo baigęs Panevėžio mokyto
jų seminariją, Lietuvos istori
jos studijas Kauno universite
te. Kurį laiką vadovavo Prez. A. 
Smetonos gimnazijai Ukmergė
je. II D. karo metais dirbo Kė
dainių ir Veiverių gimnazijose. 
Pokaryje suorganizavo gimnazi
ją lietuvių Hanau stovykloje. 
Atvykęs į JAV, įsikūrė Detroi
te, kur jam teko dirbti lituanis
tinėje savaitgalio mokyklėlėje, 
vadovauti Amerikos lietuvių tau
tinės sąjungos skyriui, dalyvau
ti vietinių šaulių ir Detroito 
lietuvių klubo veikloje. Gyveno 
iš sunkaus darbo Fordo auto
mobilių gamykloje. Bene labiau
siai pasižymėjo prieš mirtį pa
rašyta bei išleista studija “Šei
minė ir prezidentinė Lietuva”, 
sukėlusią nemažų diskusijų. Ar
timųjų ir organizacijų atstovų 
atsisveikinimas su velioniu 
įvyko lapkričio 17 d. J. Zapa- 
rackienės laidotuvių namuose 
Detroite. Palaidotas Šv. Kapo ka
pinėse iš Šv. Antano šventovės, 
kur gedulines Mišias atnašavo 
klebonas kun. A. Babonas.

Urugvajus
Urugvajaus lietuvių kultūros 

draugija 1986 m. spalio 19 d. su
rengė Lietuvai skirtą vakaronę, 
kalbėtoju pakvietusi iš Vasario 
16 gimnazijos grįžusį Danielių 
Josponį. Su kitais moksleiviais 
jis velykines 1986 m. atostogas 
panaudojo ekskursijai okupuo
ton Lietuvon. Ekskursantai, ap
gyvendinti Vilniuje, turėjo pro
gą lankytis Kaune, Trakuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaka
ronės dalyviams D. Josponis ro
dė įdomias tos kelionės vaizda
juostes, jas komentuodamas ek
rane. Jis pabrėžė daugeliui jau 
žinomą faktą, kad visur vyrau
ja lietuvių kalba, išskyrus Vil
nių ir Klaipėdą, kur yra daug 
rusų bei kitų kitataučių, atvy
kusių iš Sovietų Sąjungos. Lie
tuviškiausias tebėra Kaunas, 
kurį prisimena senesnieji Urug
vajaus lietuviai, nes jiem ten 
teko pradėti kelionę P. Ameri
kon. Lietuviškomis dainomis 
vakaronę papildė Vytauto Do
relio vadovaujamas jaunimo 
choras “Aidaš”. Antroji vakaro
nės dalis įvyks kitą kartą. D. 
Josponis jon yra įjungęs vaiz
dus ir įspūdžius iš savo kelio
nių Europoje irŠ. Amerikoje.

Brazilija
Auksinę vedybinio gyvenimo 

sukaktį 1986 m. lapkričio 8 d. 
šventė du Sao Paulo lietuviai — 
Kazimieras ir Albina Ambroze- 
vičiai. Jų santuoką prieš 50 me
tų Šv. Antano šventovėje pa
laimino jaunas kun. Pijus Ra- 
gažinskas. Auksinė Kazimiero ir 
Albinos vedybų sukaktis pami
nėta pobūviu Brazilijos lietu

vių sąjungos salėje, dalyvau
jant sukaktuvininkų vaikams, 
vaikaičiams bei kitiems arti
miesiems. Sukaktuvininkus svei
kino ir vaišių stalus palaimino 
prel. Pijus Ragažinskas.

Argentina
Mindaugo draugijos pensinin

kai Berisse savo metinę šven
tę 1986 m. spalio 12 d. pradėjo 
pamaldomis Marijos krikščio
nių pagalbos šventovėje. Po Mi
šių mirusieji prisiminti jiems 
skirta “Libera”, giesmėmis 
“Viešpaties angelas” ir “Marija 
Marija”. Draugijos salėje pen
sininkams buvo surengti pietūs. 
Dalyvius sveikino Mindaugo 
draugijos pirm. Valentina Bu- 
kauskaitė-Persico. Trumpą pro
gramėlę atliko jauniausieji an
sambliečiai.
Australija

Sydnėjaus lietuvių savaitga
lio mokyklėlė, globojama prel. 
Petro Butkaus 1986 mokslo me
tus lapkričio 30 d. užbaigė Mi- 
šiomis ir mokinių programa sa
lėje. Mokiniai suvaidino Irenos 
Reginienės vaizdelį “Neįver
tinta dovana”, paruoštą su savi
veiklinio “Atžalos” teatro akto
re Daiva Bieri. Pranešimą apie 
užbaigtus mokslo metus padarė 
mokyklai jau 10 metų vadovau
janti Julija Lašaitienė, nusi- 
skundusi, kad anskčiau mokyk
la turėdavo 50 ar daugiau moki
nių, o šį kartą turėjo tik 24. Be 
pačios vedėjos J. Lašaitienės, 
mokykloje dirbo trys mokytojai 
— Nijolė Venclovienė, Jonas Bi- 
retas ir Kristina Dičiūnienė, 
kuriai taipgi teko vadovauti tė
vų komitetui. Mokyklą baigė ke
tui abiturientai — Aistis Bieri, 
Darius Dičiūnas, Rasa Venclo- 
vaitė ir Julija Viržinaitė. Kiek
vienas tarė padėkos žodį tėvams 
ir mokytojams, prisimindami 
mokykloje išmoktus dalykus. 
Mokiniai pašoko kelis tautinius 
šokius ir padainavo kelias dai
neles.
Britanija

Lietuviškasis savaitgalis 1986 
m. spalio 3-5 d.d. Lietuvių sody
boje buvo surengtas Britanijos 
lietuvių jaunimo sąjungos ini
ciatyva, sulaukus finansinės pa
ramos iš Lietuvių namų bendro
vės Londone. Savaitgalis buvo 
skirtas šeimoms, kad tėvai su 
vaikais galėtų pasimokyti lie
tuvių kalbos, susipažinti su tau
tinėm tradicijom. Programą pa
ruošė ir jai vadovavo Gajutė Val- 
terytė-O Brien. talkinama Algio 
Šveikausko, Elenos Gaputytės ir 
Vidos Gasperienės. Įvarus žaidi
mai, dainavimas, vaidinimėliai 
buvo susieti su praktišku lietu
vių kalbos vartojimu. Progra- 
mon įsijungė ne tik vaikai, bet 
ir jų tėvai. Įspūdingai praėjo 
bendras laužas ir kaukių vaka
ras, tradicinių gimtadienių pa
minėjimas, diskusijos apie dvie
jų kalbų vartojimą šeimoje ir to

kio vartojimo rezultatus. Ori
ginalaus savaitgalio renginius 
vaizdajuostėn įrašė Vidas Puo
džiūnas.

Škotijos lietuvių klubas, va
dovaujamas pirm. J. Bliūdžiaus. 
suorganizavo ekskursiją autobu
su pas Bradfordo lietuvius 1986 
m. spalio 18 d. Kelionė iki Brad
fordo “Vyčio” klubo truko pen
kias valandas. Svečiai buvo šil
tai sutikti šeštadienio vakarą 
ir sekmadienį po Mišių, kurias 
atnašavo iš Mančesterio atvykęs 
kan. K. Kamaitis. Vargonais gro
jo muz. P. Dzidolikas. Po pietų 
“Vyčio” klube jo pirm. V. Gurevi
čius pasveikino svečius-iš Škoti
jos. Jos lietuvių klubo pirm. J. 
Bliūdžius įteikė dovanėlę, pri
mindamas prieš keletą savaičių 
atšvęstą “Vyčio” klubo 30 metų 
sukaktį. Bradfordo ir Škotijos 
lietuviai bendradarbiauja jau 
keliolika metų. 1987 m. bus šven
čiamas lietuviškos veiklos ke
turiasdešimtmetis Bradforde.

Vokietija
Tradicinę ekskursiją evange

likams ir svečiams 1986 m. spa
lio 5 d. surengė Vasario 16 gim
nazijos evangelikų ratelio va
dovas kun. Fr. Skėrys. Tai buvo 
jau 27-ji tokia ekskursija, su
silaukusi 85 dalyvių, užpildžiu
sių du autobusus. Kelionei buvo 
pasirinkti vynuogynais pagarsė
ję Reino slėniai su Riudeshei- 
mu, Maincu, rundens gražiai nu
spalvintais lapuočiais. Įspūdin
gas yra 1883 m. Riudesheime ant 
kalvos pastatytas “Germania” 
paminklas, simbolizuojantis su
vienytą Vokietiją po 1870-71 m. 
laimėto karo prieš Prancūziją. 
Jį dabar nieku pavertė du Vo
kietijos pralaimėti didieji pa
saulio karai. Maince yra dvi se
nos katedros ir J. Gutenbergo 
spaudos muziejus, susietas su jo 
įvestu knygų spausdinimu, pa
keitusiu lėtą ir daug kainuo
jantį jų perrašinėjimą ranka.
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Helsinkio akto peržiūros konferencijos proga Vienoje JAV-bių delegacija 
surengė priėmimą, kuriame dalyvavo baltiečių atstovai ir sovietų disi
dentai. Iš kairės: PLIUŠČ, NADIA SVITLYČNA (buvę Helsinkio grupės 
nariai Sov. Sąjungoje), PLB visuomeninių reikalų komisijos vicepirm. 
inž. J. V. DANYS, aktyviai dalyvavęs įvairiuose renginiuose

Berlyno mirties siena. (I)

Viena diena Maskvoje
Argentiniečio žurnalisto įspūdžiai, aprašyti laikraštyje 

“Ambito financiero” 1986.X.28

PETRAS ČIABIS

Rusų kilmės žurnalistas Ni
colas Kasanzew, lydėjęs drau
ge su kitais Argentinos prezi
dentą Raul Alfonsiną kelionė
je į Sov. Sąjungą, aprašė savo 
įspūdžius, kuriuose iškelia 
pietiečiui būdingus bruožus.

Visų pirma jis pastebėjo 
gana mažą autovežimių judėji
mą Maskvos gatvėse. Esą vai
ruotojus labai tikrina milici
ninkai. Už nesilaikymą eismo 
taisyklių jie baudžia vairuo
tojus perdūrimu vairuotojo 
knygelės arba trimis rubliais. 
Susidarius daugiau perdūri- 
mų, vairuotojas praranda lei
dimą.

Esą gražiai atrodo rusaitės 
išpūstais veidais, bet užsie
niečiams nepatrauklios. Mat 
jos maitinasi daugiausia bul
vėmis ir dėl to nutunka. Tik 
viešbučių tarnautojos esan
čios lieknesnės, siūlančios 
savo patarnavimus turistams.

Oficiali dolerio vertė — 60 
kapeikų, nors juodojoje rin
koje gali gauti ligi 5 rb. už 
vieną dolerį. Bet tai neleng
vas dalykas, nes ten žmonės 
elgiasi labai atsargiai, kad 
nepakliūtų į milicininkų ran
kas. Pvz. jeigu einant gatve 
tau prireikia degtukų, ir 
kreipiesi į praeivį, tas susto
ja, išima degtukų dėžutę, pa
duoda ir nueina, netardamas 
nė žodžio.

Darbininkai gauna 200 rb. 
per mėnesį, o inžinieriai — 
120 rb., po 10 metų — 140 ar 150 
rb. Partiečiai lengvai randa 
kelius į aukštesnes bei šiltes
nes vietas, daug geriau apmo
kamas.

Alkoholinių gėralų pardavi
mas suvaržytas. Maskvoje jų 
perduotuvės atidarytos nuo 10 
iki 19 v. Prie jų stovi eilės 
žmonių, daugiausia pensinin
kų, kurie turi daug laiko ir 
perka alkoholinius gėralus ki
tiem, tuo būdu uždarbiaudami.

Maskvoje kalbama, kad Gor
bačiovas, suvaržęs alkoholi
nių gėralų vartojimą, esąs ki
lęs iš Stavropolio, kur nuo se
nų laikų yra įsikūrę duchobo- 
rai ir molokanai. Pasak tų sek
tų, alkoholis esąs pragaro iš
rastas gėralas. Kai kas tyliai 
sako: ar kartais Gorbačiovas 
nebus slaptas duchoboras?

Daug kur matyti eilės pirkė
jų prie įvairių parduotuvių, 
net prie laikraščių kioskų. 
Skelbimų bei plakatų mažai 
matyti. Žmonės viską susiran
da bei sužino ir be tų viešų 
miesto skelbimų. Pvz. prie dai
nininko Vladimiro Visockio 
kapo Vagankovo kapinėse 
Maskvoje niekad netrūksta gė
lių iš visų Rusijos kampų. Jis 
yra miręs prieš šešetą metų, 
ir jo kapą lanko šimtai žmo
nių. Mat, pasak vieno mokyto
jo, tą dainininką valdžia dar 
gyvą norėjo nutildyti, kad ne

gimines, draugus, pažįstamus 

švenčių. proga 
ir linkime, kad 

naujaisiais metais 
visus lydėtų Dievo 
palaima ir sėkmė 

visuose žingsniuose —

Lionė ir Vladas Kybartai, 
Hamilton, Ont.

^veikinamef

skelbtų tiesos. O vienas kariš
kis pareiškė “Žmonės čia at
vyksta klausyti akimis”.

Aplamai, rusai gerbia savo 
poetus ir dailininkus. Lenin
grade prie muziejaus, vadina
mo “manežu” , stovi eilės lan
kytojų. Tenai yra dail. Bijos 
Glazunovo tapyti portretai — 
Castro, Brežnevo ir kitų par
tiečių. Pastaruoju metu šis 
dailininkas palinko į Ortodok
sų Bendriją ir stebina savo 
tautiečius simbolizmu, kuria
me visuomet slypi Kristus. 
Pvz. viename jo paveiksle 
vaizduojama raudoname kars
te gulinti mirusi senutė rū
pesčio pilnu veidu. Paveiks
lo fonas — apleistos kapinės. 
Prie karsto tarp velionės ar
timųjų stovi galvą nulenkęs 
senelis su Šv. Jurgio ordinu 
— kryžiumi, kurį duodavo ca
ras pasižymėjusiem kariš
kiam. Minėjoji senutė raudo
name karste yra senoji Rusija, 
kurią stengiasi palaidoti ko
munizmas, bet vis atsiranda 
jos gerbėjų bei gynėjų.

Vilniaus arkivyskupija
Lietuvos pasiuntinybės prie Šven

tojo Sosto pareiškimas spaudai

Ryšium su gaunamais pa
klausimais dėl Vilniaus arki- 
diecezijos, Lietuvos pasiun
tinybė prie Šventojo Sosto pra
neša, kad S. Lozoraitis, jn., 
Lietuvos atstovas Vatikane, 
tuo klausimu neduoda pareiš
kimų ar pokalbių.

Šia proga yra naudinga pri
siminti, kad Vilnius buvo šešis 
šimtus metų Lietuvos sostinė 
ir tiktai devyniolika metų sve
timųjų rankose.

1939 m. teisėtai ir teisingai 
vėl prijungtas prie Lietuvos 
teritorijos, Vilniaus miestas 
net ir sunkios sovietinės oku
pacijos metu liko lietuvių tau
tos dvasinio bei kultūrinio gy
venimo centru ir senosios Lie
tuvos valstybės simboliu.

Vilniaus klausimu Lietuva 
visada laikėsi didelio nuosai
kumo, niekad nepavartodama 
jėgos ir niekad nesulaužyda
ma tarptautinių sutarčių.

Kai Šventasis Sostas ras ga
limybę sutvarkyti Vilniaus ar- 
kidiecezijos administracinę 
priklausomybę, visa lietuvių 
tauta krašte ir užsienyje ne
paprastai įvertins tą istorinį 
aktą.

Didžiąją Lietuvos krikšto su
kaktį, reikia galimai prasmin
giau bei iškilmingiau paminėti 
ir parodyti pasauliui ne tiktai 
mūsų tautos giliai įsišakniju
sią krikščionybę, bet ir jos pri
klausomumą bendrai Vakarų 
Europos krikščioniškajai kul
tūrai.

1986 m. lapkričio mėn. 25 d.

Norite susipažinti su savaitraščiu 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI”? Atsiųs
kite savo adresų ir gausite keletą 
numerių nemokamai.

VYTAUTAS A. DAMBRAVA
Prasidėjo 1987 metai, o kal

bos apie R. Vokietijos komu
nistinio režimo pastatytą pa
minklą nežmoniškumui pa
brėžti netilsta. Tas pamink
las - prieš 25 metus pastatyta 
Berlyno siena, perskėlusi mies
tą pusiau, kad sustabdytų rytų 
vokiečių bėgimą į vakarus.

Siena, nužymėta baltais kry
žiais, yra liudijimas, kad 75 
laisvės ištroškę asmenys ten 
paaukojo savo gyvybę. Paskuti
nysis, gavęs apie 50 automato 
kulkų, krito negyvas 1986 m. 
lapkričio 24 d. Šimtas dešimt 
asmenų žuvo, bandydami per
eiti 1400 km ilgio pasienio zo
ną su V. Vokietija. 3,139 rytų 
vokiečiai buvo suimti prie de
markacijos linijos. Suregist
ruota per 35,000 smurto aktų, 
kuriuos įvykdė komunistinio 
Rytų Vokietijos režimo parei
gūnai pasienyje nuo to laiko, 
kai toji gėdos siena buvo pa
statyta. Tačiau 4,911 rytiečių 
pavyko išsiveržti iš komunis
tinės meškos letenų ir surasti 
laisvą gyvenimą V. Berlyne ar 
V. Vokietijoje.

Per tuos 25 metus, kai kurie 
perbėgimai per sieną į vaka
rus buvo sunkiai mums įsivaiz
duojami; tiems pasiryžėliams 
laisvė turėjo tą pačią vertę, 
kaip ir jų gyvybė.

Didžiausias bėglių būrys pa
siekė laisvuosius Vakarus 1961 
m. gruodžio mėnesį, kai rytų 
vokietis mašinistas prievarta 
paėmė garvežio valdymą į savo 
rankas ir, leisdamas traukinį 
85 km. greičiu, pravažiavo Ber
lyno sienos užtvaras, išgelbė
damas 24 savo gimines ir drau
gus.

Dvi jaunos šeimos perskri
do sieną karštu oru pripildy
tu balionu, padarytu iš nailo
no paklodžių ir užuolaidų.

Penskiasdešimt septyni vy
rai, moterys ir vaikai naktį 
laimingai pabėgo į V. Berly
ną slaptai iškastu tuneliu.

Rytų vokiečiai nugalėjo sie
ną įvairiausiais kitais būdais: 
pasislėpę automobilio benzi
no tanke, iš plastikos padary
tame karvės modelyje, kuris 
turėjo būti pristatytas parodai 
į vakarus. Buvo tokių, kurie 
perėjo sieną aukštos įtampos 
vielom, naudodami gumines 
pirštines, kad eletros srovė 
jų nenutrenktų.

Vienas rytų vokietis priver
tė lenkų lėktuvo lakūną, skri- 
dusį iš Gdansko į R. Berlyną, 
nusileisti amerikiečių kontro
liuojamoje V. Berlyno srityje. 
Trys bėgliai laiko save laimin
giausiais žmonėmis. Pasivogę 
pasienyje buldozerį, jie visa 
motoro jėga pervažiavo sieną, 
pramušdami trijų metrų aukš
čio plieninius vartus, o po to 
važiuodami per duobes, užmi
nuotą lauką laisvės keliu į V. 
Berlyną. Nė vienas jų nebuvo 
sužeistas.

Prieš kelis mėnesius rytų 
berlynietis sakė laimingai per
važiavęs sieną apsivilkęs ru
sų kario uniforma. Kelionėje 
jį lydėję kiti trys “rusai”. Jie 
buvo ne kas kita, kaip krautu
vėje pirkti ir į rusų uniformas 
įvilkti manekenai.

Nelauktas pasirodymas R. 
Vokietijos komunistinio reži
mo karių ir “darbininkų kla
sės kovos grupių”, kuriems 
prieš 25-rius metus buvo pa
vesta uždaryti sieną spygliuo
tomis vielomis, buvo ženklas, 
kad komunistinis režimas yra 
bejėgis patenkinti pačius pa
grindinius okupuoto krašto gy
ventoju reikalavimus.

Kokia priežastis vertė taip 
staigiai komunistinį režimą 
statyti mieste tikrą pabaisą, 
turinčią 45 km ilgio ir, vieto
mis, iki penkių metrų aukščio?

Atsakymas aiškus: masinis 
rytų vokiečių bėgimas laisvėn. 
1961 m. jis buvo pasiekęs dra
matiškų proporcijų. Pirmaja
me tų metų pusmetyje į V. Ber
lyno atbėgėlių stovyklas pri
sistačiusių ir užsiregistravu
sių skaičius buvo tarp 13,000 
ir 20,000 asmenų kas mėnesį. 
Tų metų liepos mėnesį šis skai
čius prašoko 30,000, o per pir
mąsias dvylika rugpjūčio mė
nesio dienų — iki 46,433 asme
nų. Šis masinis bėgimas vyko 
aštrėjant gandams apie gali
mą sienos uždarymą. Iš tiesų, 
komunistinio R. Vokietijos re
žimo padėtis buvo katastrofiš
ka. Tačiau visas planavimas ir 
paruošiamieji darbai vyko 
taip slaptai, kad Vakarų są
jungininkai ir vokiečių žval
gyba V. Berlyne neturėjo kon
krečios informacijos. Vakarie

čiai turėjo kelias nuotraukas 
ir buvo gavę pranešimus apie 
spygliuotų vielų ir statybos 
medžiagų telkimą rytų vokie
čių barakuose, bet į tai rimto 
dėmesio nebuvo kreipiama. 
Visas dėmesys buvo skirtas 
milžiniškai atbėgėlių bangai 
V. Berlyne. Pereinamosios sto
vyklos ir greitosios pagalbos 
punktai izoliuotose V. Berly
no dalyse buvo nebepakanka
mi atbėgėliams priglausti. Va
karų sąjungininkai atskubėjo 
talkon su palapinėmis ir pir
mąja pagalba maistu bei dra
bužiais.

Antrojo pasaulinio karo pa
baigoje vyriausią valdžią Ber
lyne perėmę Hitlerį nugalėję 
karo sąjungininkai padalino 
miestą į amerikiečių, anglų, 
prancūzų ir sovietų zonas. Ru
sų zona rytinėje Berlyno daly
je buvo pati didžiausia. Tai
kos sutartis nebuvo pasirašy
ta, ir Vokietija automatiškai 
tapo padalinta. Jei Vakarų są
jungininkams R. Berlynas reiš
kė tiktai sovietų administruo
jamą okupacinę zoną vienoje 
Berlyno miesto dalyje, tai so
vietams ir rytų vokiečiams tai 
buvo R. Vokietijos sostinė, 
nors legalios bazės tam ir ne
turėjo.

Karą laimėjusios keturios 
didžiosios valstybės sutarė ga
rantuoti berlyniečiams laisvo 
judėjimo teisę visose zonose. 
“Republikflucht” arba bėgi
mas iš komunistų valdomos R. 
Vokietijos buvo laikomas kri
minaliniu nusikaltimu, tačiau 
komunistinis režimas atrodė 
bejėgis sustabdyti masinį ir 
nuolat didėjantį bėgimą.

Vakariečiai pramatė sovie
tus turėsiant imtis kontrolės

Sovietiniai kariai ir kiti pasakoja
Penki Raudonosios armijos 

dezertyrai, susilaukę politi
nės globos Kanadoje, atsklei
dė okupacinius Sovietų Sąjun
gos žiaurumus Afganistane, ku
rie ten vykdomi nuo 1979 m. in
vazijos. Į dezertyrų kaltinimus 
atsiliepė M. Gorbačiovą 1986 
m. lapkričio 25-28 d.d. viešna
gės metu Indijoje lydėjęs 
Mokslų akademijos narys J. 
Gankovskis, vadovaujantis šios 
maskvinės institucijos Arti
mųjų rytų skyriui. Pasak jo, 
raudonosios armijos dezerty
rai melavo apie karių vykdo
mą civilių gyventojų žudymą, 
gelbėdami savo kailį partiza
nų nelaisvėje. J. Gankovskis 
užmiršta, kad normaliose karo 
sąlygose kariams, patekusiems 
priešo nelaisvėn, nereikia 
“savo kailio gelbėti melu”. Ne
laisvėje jų gyvybei negresia 
pavojus. Kitaip su belaisviais 
elgiamasi tada, kai jie patys 
ar jų kovos draugai yra įsivė
lę į gyventojų žudymą. Tada 
nelaisvėje prieš juos gali būti 
nukreipti keršto veiksmai. Tie 
penki dezertyrai ir Kanadoje 
pakartojo kaltinimus, kad 
jiems Afganistane teko matyti 
sovietinių okupantų vykdomus 
kaimų bombardavimus bei ki
tus veiksmus, pareikalavusius 
civilių gyventojų aukų.

Užsieniečiams žurnalistams 
Indijoje J. Gankovskis prisi
pažino, kad kiekviename kare 
neįmanoma visiškai išvengti 
civilių gyventojų aukų. Jų pa
sitaiko ir Afganistane, tačiau 
Raudonoji armija veiksmų 
prieš civilius gyventojus ne
planuojanti ir nevykdanti. 
Esą Afganistane nėra geležin
kelių, Raudonosios armijos 
tiekimui naudojamas pagrin
dinis plentas tarp Kabulo ir 
Sovietų Sąjungos, einantis per 
Salango tarpeklį. Paplentėje 
yra daug kaimelių, iš kurių 
partizanai puola pravažiuo
jančius sunkvežimius ir auto
busus. Prieš partizanus tenka 
imtis karinių veiksmų. Dėl jų 
kaimeliuose žūsta ir visiškai 
nekaltų žmonių. Be to, J. Gan
kovskis neužmiršo pabrėžti, 
kad puolamaisiais sovietų ma
lūnsparniais daugiausia skrai
do Afganistano lakūnai. J. 
Gankovskio nuomone, dėl civi
lių gyventojų žuvimo negalima 
kaltinti afganistaniečių ir so
vietų karių. Kaltė tenkanti 
mahometonams partizanams, 
kuriuos remia JAV, Pakista
nas bei kitos valstybės.

Kitokios nuomonės yra kana
dietis A. S. Chadras, jau keleri 
metai dirbantis afganistanie
čių pabėgėlių stovyklose Pa
kistane, Pešavaro srityje. Ten 
jis tvarko Otavoje įsteigtos 
labdaros organizacijos “Hu- 

priemonių Berlyne, tačiau ma
nė, kad sovietai ir vokiečiai 
bėgimą stabdys ne R. Berlyne, 
o pačioje R. Vokietijoje, ne
leisdami už Berlyno ribų gy
venantiems R. Vokietijos pilie
čiams be specialaus leidimo 
vykti į R. Berlyną. Manyta, 
kad Vakarų sąjungininkai į vi
są reikalą nebus įvelti, o ką 
komunistinis Ulbrichto reži
mas darys jų kontroliuojamo
je Vokietijos dalyje, tai jų pro
blema. Vakarų sąjungininkams 
atrodė savaime suprantama, 
kad sovietai ir vokiškasis ko
munistų režimas nepajėgs su
stabdyti pačiame R. Berlyne 
vykstančių perbėgimų į vaka
rus. Samprotauta betgi, kad 
jie vis dėlto nesiryš statyti 
kokios nors užtvaros mieste, 
nes tai atrodytų gėdinga — 
komunistai nežmoniškai susi
kompromituotų prieš visą pa
saulį.

Vakariečiai apsiriko. Sovie
tai kaip tik ir ėmėsi šios ne
garbingos rizikos: neperžen
giama mirties siena atskirti 
Rytų ir Vakarų Berlyną, many
dami, kad tik šiuo būdu vokie
čių laisvės troškulys galės bū
ti jei ne numalšintas, tai bent 
užslopintas.

Aišku, Maskva nenorėjo kari
nio susirėmimo su vakarų są
jungininkais. Todėl sovietų 
daliniai R. Vokietijoje, kad ir 
būdami parengties stovyje, 
buvo laikomi užnugaryje, kad 
nesukeltų įtarimų. Prieš pat 
imdamasis kriminalinės akci
jos R. Berlynui izoliuoti. Krem
lius paskyrė maršalą Konjevą 
vyriausiu sovietų karinių pa
jėgų viršininku R. Vokietijo
je, o W. Ulbrichtas pradėjo 
slaptą suokalbį su savo darb
daviais Kremliuje.

man Concern International” 
paramos skirstymą afganista- 
niečiams. Stovyklose prisi
glaudusių pabėgėlių skaičius 
jau peržengė keturis milijo
nus. Tas skaičius yra lygus 
maždaug pusei Ontario provin
cijos gyventojų. Pasak A. S. 
Chadro, 65% visų pabėgėlių 
iš Afganistano sudaro moterys 
ir vaikai. Karinio amžiaus vy
rų nesimato. Pabėgo tik moti
nos su vaikais, o tėvai arba 
žuvo, arba tęsia kovą už Afga
nistano laisvę partizanų eilė
se. Pastaruoju metu pabėgė
lių skaičius auga dėl okupan
tų sovietų pradėto vaikų at
ėmimo iš šeimų ir išsiuntimo 
Sovietų Sąjungon ideologi
niam perauklėjimui. Ypač 
žiaurus vaizdas yra ligoninė
se, kur pagalbos laukia nuo 
sovietinių minų nukentėję 
afganistaniečiai vaikai. Ak
cijai prieš vaikus sovietai 
naudoja specialiai pagamin
tus sprogstančius žaislus — 
drugelius, automobiliukus, 
lėles, plunksnakočius, lokiu- 
kus. Nuo sprogstančių žais
liukų vaikai nežūva, bet būna 
suluošinami visam gyvenimui. 
Rankoje sprogęs “žaisliukas” 
sužaloja vaiko rankos plašta
ką arba kojos pėdą, kai ant jo 
užlipa praeinantis vaikas. To
kius sprogmenis visiškai nuty
lėjo su žurnalistais Indijoje 
kalbėjęs M. Gorbačiovo paly
dovas J. Gankovskis, maskvi
nės Mokslų akademijos narys.

Klastingu vaikų sužalojimu 
terorizuojami afganistanie
čiai tėvai. Norima, kad jie 
sustabdytų paramą prieš so
vietinius okupantus kovojan
tiems Afganistano partiza
nams. Kelias klastingais 
“žaisliukais” sužeistų vaikų 
nuotraukas 1986 m. gruodžio 
6 d. laidoje įsidėjo dienraš
tis “The Toronto Sun". Jos pa
darytos Pakistano ligoninėse 
medicinos pagalbą afganista- 
niečiams teikiančios organi
zacijos. Tas nuotraukas To
ronto dienraščiui parūpino 
Kanados ukrainiečių pagalbos 
ateiviams draugijos pirm. B. 
Mykytiukas. Toronte įvykusia
me Antibolševikinio tautų blo
ko atstovų suvažiavime įdomų 
žodį apie įvykius Afganista
ne tarė Amerikos afganistanie
čių bendruomenės pirm. H. 
Majaras. Jo nuomone, Afganis
tanas gali tapti pirmąja So
vietų Sąjungos okupuota šali
mi, vėl atgavusia savo laisvę. 
Jos siekiančių mahometonų 
partizanų neįstengia palaužti 
150.000 okupacinių sovietų 
karių, nors bombomis sunai
kinta ir napalmu sudeginta 
trys ketvirtadaliai Afganis
tano kaimų Nuo sovietinio

Torontiečių grupė 1986.XI.4 žygiuoja Vienos gatvėmis baltiečių demonst
racijoje, reikalaujančioje laisvės sovietų okupuotiems Baltijos kraštams 
— Lietuvai, Latvijai ir Estijai Nuotr. J. V. Danio

Spaudos konferencija Austrijos sostinėje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

jos. Atrodo, austrams ir liko 
neaišku, kodėl jiems turėtų rū
pėti Baltijos valstybės. Semi
naras vyko vokiečių kalba.

Helsinkio grupės
1986 m. lapkričio 10 d. įvyko 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės ir Lietuvių informaci
jos centro surengta spaudos 
konferencija, skirta Lietuvos 
ir Ukrainos Helsinkio grupių 
dešimtmečio sukakčiai pami
nėti. JAV kongresmanas S. 
Hoyer, JAV Helsinkio akto 
komisijos pirmininkas ir JAV 
delegacijos Vienoje vicepir
mininkas, sutiko vadovauti 
šiai spaudos konferencijai. 
Ukrainiečiams pasiūlius, mi
nėjimas įvyko kartu su jais. 
Kalbėjo prof. Tomas Venclo
va, vienas iš Lietuvos helsin- 
kinės grupės steigėjų, ir Na
dia Svitlychna su Leonidu 
Pliušču — Ukrainos grupės 
steigėjai. Specialus svečias 

Mylimai Mamytei AfA
ONAI RUMBUTIENEI

mirus Klivlande,
jos dukrai JADZEI GEDRIMIENEI, mūsų valdybos 
sekretorei, jos šeimai ir visai giminei reiškiame gilią 
užuojautą -

kLK moterų draugijos Hamiltono 
valdybos skyrius

Mylimai Motinai 
AfA 

MARIJAI SVILIENEI
mirus,

šaulius-sūnų VYTAUTĄ su žmona, sūnų JUOZĄ, duk
ras - LEONIDĄ GIEDRAITIENĘ, BIRUTĘ LUKOŠIE
NĘ bei visus gimines nuoširdžiai užjaučiame -

DLK Algirdo šaulių kuopos valdyba 
bei šaulės ir šauliai

AfA 
JUOZUI URBONUI

mirus,

seseriai EUGENIJAI, broliui LINUI su šeima ir 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą-

Liucė ir Vytautas Matulevičiai 
Ada ir Aleksas Juciai 
Martynas Račys

teroro žuvo pusantro milijo
no civilių Afganistano gyven
tojų, penki milijonai atsidū
rė pabėgėlių stovyklose Pakis
tane ir Irane. H. Majaro vado
vaujamos Amerikos afganista
niečių bendruomenės pastan
gų dėka JAV ligoninėse pada

ir kalbėtojas buvo Juri Orlov, 
Maskvos grupės steigėjas, ne
seniai paleistas iš Sovietų Są
jungos. Atsilankė JAV senato
riai Clairbone Pell. Paul Sor- 
banes, Dennis de Concini ir 
padarė sovietų akciją smer
kiančias pastabas. Taip pat 
dalyvavo Julius Kulas ir Ma 
zewski iš Čikagos — JAV dele
gacijos patarėjai ir Orest 
Deychakiwsky iš Vašingtono 
— nuolatinis JAV delegacijos 
narys.

Salėje buvo įrengtos lietu
vių ir ukrainiečių rezistenci
jos parodos su gausia informa
cija. Paruošė Gintė Damušytė. 
Joana Kuraitė-Lasienė ir dr. 
Milda Danytė. Konferencija 
vyko moderniame "Marriotte” 
viešbutyje, kur ukrainiečiai 
buvo įsirengę savo informaci
jos centrą. Platų aprašymą 
išspausdino “Die Presse”, di
džiausias ir įtakingiausias 
Austrijos dienraštis, ir “Ka- 
tholische Presse".

ryta 350 operacijų sovietinių 
“žaisliukų” Afganistane su
luošintiems vaikams, V. Vo- 
kietjos ir Prancūzijos ligo
ninėse — 500. Operacijų dėka 
atstatytas bent dalinis su
žeistos kojos ar rankos naudo
jimas. V. Kst.
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VALENTINA BALIŪNIENĖ paruošia savo dukrą tautinių šokių grupės 
“Atžalynas” metiniam koncertui Toronto Lietuvių namuose B. Tarvydas

“Jis nesunkus -jis mano brolis”
Kalėdų laikotarpį ir Naujus metus palydėjus, 

atsiskleidžia labdaros ir tikrovės veidas

Neužmirštama mokytoja
Aušrokai pagerbė mokytoją a. a. Pauliną Valavičiūtę

I. BANAITIENĖ

1979 m. liepos 14 d. Woodhaven, 
N. Y. mirė buvusi Kauno Aušros 
gimnazijos mokytoja PAULINA 
VALAVIČIŪTĖ. Palaidota Cy
press Hills kapinėse. Aušrokės 
dr. Birutės Paprockienės pastan
gomis 1986 m. ant jos kapo pasta
tydino paminklą, kuriam lėšas 
suaukojo buvę Aušros gimnazijos 
mokiniai, gyveną įvairiose Ame
rikos valstijose ir Kanadoje, mo
kytojos A. Skrupskelienė ir K. 
Marijošienė. Stambia auka prisi
dėjo 1986 m. aušrokų suvažiavimo 
rengėjų komitetas Kanadoje.

1986 m. lapkričio 22 d. aušrokų 
vardu dr. B. Paprockienė užprašė 
Mišias už mokytoją Pauliną Vala
vičiūtę. Jas atnašavo kun. Leo
nardas Andriekus, OFM, pranciš
konų koplyčioje Lietuvių kultū
ros židinyje, Brooklyne. Dalyva
vo įvairių laidų aušrokų būrys. 
Po Mišių visi susirinko Kultūros 
židinyje kavutei. Čia dalinomės 
prisiminimais apie savo mokyto
ją. Ji yra buvusi įvairių klasių 
auklėtoja, griežta, reikalaujanti 
gero elgesio, tvarkingumo, man
dagumo. Šiandieną mes tai giliai 
įvertiname, nes be drausmės ne
įmanoma išauklėti doro žmogaus. 
Tai patvirtina šių laikų mokyklų 
netvarka.

Paulina Valavičiūtė buvo gi
musi 1890 m. gražioje Anapolio 
sodyboje, netoli Dusetų, Zarasų 
aps. Tos apylinkės pasižymi gra
žiais gamtovaizdžiais, kvapiais 
pušynais prie Sartų ežero ir Šven
tosios upės. Mūsų mokytoja buvo 
svajotoja, mėgo muziką, dainą. 
Gimnaziją ji baigė Rygoje. Mask
vos konservatorijoje mokėsi dai
navimo, turėjo sodrų dramatinį 
sopraną. Maskvoje lankė gimnas
tikos institutą. Buvo veikli Pir
mojo pasaulinio karo lietuvių 
pabėgėlių Rusijoje kultūrinėje 
veikloje, dainavo lietuvių pabė
gėlių renginiuose daugelyje vie
tovių.

1920 m. ji grįžo į Lietuvą, kuriai 
išsikovojus nepriklausomybę rei
kėjo daug darbo rankų ir protų. 
Kūrėsi įvairios institucijos, or
ganizacijos, mokyklos. Labai trū
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ko mokytojų. 1921 m. Paulina Va
lavičiūtė pradėjo mokytojauti 
Kauno Aušros gimnazijoje. Dėstė 
visose klasėse gimnastiką, vė
liau rusų kalbą. Kartu toliau la
vino balsą ir tapo Kauno operos 
dainininke. Dainavo mažesnius 
vaidmenis įvairiose operose.

1923 m. pradėjo studijuoti 
Kauno universitete teisių fakul
tete. Ją ypač domino nepilname
čių nusikaltėlių bylos. Ji tyrinėjo 
tokių nusikaltimų priežastis, gal
vojo apie naujus nepilnamečių 
nusikaltėlių perauklėjimo meto
dus, siekiant tokius nusikaltėlius 
perauklėti, padėti jiems atsiversti 
į gerą kelią.

Lietuvoje specialaus teismo 
jaunamečiams nusikaltėliams 
teisti nebuvo. Kalnaberžės dva
re, Kėdainių aps., buvo įsteigti 
nepilnamečių nusikaltėlių auklė
jimo namai, kur ji dažnai lankėsi 
rinkdama medžiagą savo studijai. 
Baigusi teisių fakultetą, ji tapo 
nepilnamečių nusikaltėlių gelbė
jimo žinovė.

Mes Woodhaveno, N. Y., aušro
kės aplankydavome savo moky
toją Pauliną Valavičiūtę jos gim
tadienio progomis. Ji gyveno pas 
A. Žukienę, rūpestingai globo
jama. Kartą ji pasikvietė mane 
pasitarti jos verčiamos į lietuvių 
kalbą Solženicino knygos reikalu. 
Prof. J. Brazaitis, peržiūrėjęs 
jos vertimą, drąsino jį baigti. Ta
čiau ji vertimo nebaigė, nes svei
kata silpnėjo. Buvo išvežta į ligo
ninę, kur ją nuolat lankė A. Žu- 
kienė.

Šiandieną Paulinos Valavičiū
tės kapas užklotas pageltusiais 
medžių lapais ir sniego sluoks
niu. Bet ateis pavasariai, aušro
kės vėl puoš jos kapą žydinčio
mis gėlytėmis, ir mokytoja Pauli
na Valavičiūtė bus visada gyva 
savo auklėtinių atmintyje.

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

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Rudeniui vos spėjus paauk
suoti medžių lapus, komersan
tai išsiuntinėja šimtus spalvo
tų, viliojančių katalogų su “ka
lėdinėmis dovanomis”, nuo 
prabangios jachtos iki deiman
tais papuoštos siūlams dėžu
tės ir sabalo kailinukų šuny- 
čiams. Krautuvės paskelbia 
“Santa Claus” lankymo valan
das ir pasipuošia spalvotomis 
švieselėmis, lokučiais, stir- 
niukais ir įvairiais blizgučiais, 
tik pati to įkarščio svarbiau
sioji priežastis ignoruojama — 
Kūdikėlio Kristaus gimimas. 
Keista, kad dar pasiliko Kalė
dų (Christmas) vardas ...

Mes, katalikai, ir visi kiti 
krikščionys Kalėdas švenčia
me su tinkamu religiniu nusi
teikimu bei orumu, tačiau ne
galime kovoti su savo gyvena
mų kraštų nuotaikomis. Vadi
namoji religinė tolerancija 
neleidžia į viešumą išnešti 
Kūdikėlio Kristaus, kad nebū
tų užgauti nekrikščionių jaus
mai, nors ir jie ta proga pa
pildo savo kišenes.

Prieškalėdinis komercinis 
sujudimas nėra be naudos, nes 
padidėjus prekių pardavimui, 
į krašto ekonomiją pasipila 
didelės sumos pinigų, kurie 
apsuka finansinį ratą ir tuo 
pozityviai paveikia bendrą 
gerovę. Už parduotos prekės 
žaliavą, jos pagaminimą, pri
statymą, reklamą ir pardavi
mą kiekvienas, tame procese 
dalyvaujantis, gauna atlygi
nimą ir savo ruožtu išleidžia 
pinigus kitų gaminiams įsigy
ti. Kalėdų laikotarpio metu 
parduotuvių apyvarta sudaro 
iki 70% visų metų pelno. Dova
nos džiugina visus, nors jų ne
apgalvotas pirkimas dažnai 
perviršija šeimos biudžetą, 
legvai naudojantis plastiki
nėmis kredito kortelėmis ir 
užsitraukiant didelę skolą, 
kurią tenka mokėti ištisus me
tus.

Šalia katalogų ir įkyrių rek
lamų, įvairios labdaros insti
tucijos siuntinėja “asmeni
nius” laiškus pagal sudarytus 
sąrašus iš telefonų abonentų 
knygų ar nupirktų prenumera
torių sąrašų bei kitų adresų 
šaltinių. Iš vokų krinta išba
dėjusių vaikų nuotraukos, mal
daujančiomis akimis žiūri 
skardinėse lūšnose kur nors 
Meksikoje ar Indijoje gyvenan
čios skurdžios šeimos. Grau
dus, į jautrią širdį taikantis 
tekstas apeliuoja į čekių kny
gutės savininką su nurodymu 
kam rašyti čekį, kartais net 
pridedant iš anksto apmokėtą 
voką.

Tokių verkšlenančių prašy
mų siuntinėjami milijonai ir 
surenkami milijonai dolerių. 
Rimtoje spaudoje vis dažniau 
randami perspėjimai, kad ma
sių geros širdies išnaudoji
mas yra jau pasiekęs tokių 
proporcijų, jog siūloma “ge
rai apsigalvoti” prieš rašant 
čekį.

Per daugelį metų milijonus 
asmenų prieš pat Kalėdas pa
siekdavo Omahoje esančio gar
saus berniukų “miesto” pra
šymai aukoti jo kilniems dar
bams, auginant ir mokant naš
laičius. Salia aukų prašymo 
buvo pridedamos buvusių auk
lėtinių biografijos, jų tarpe 
profesorių, miestų burmistrų 
ir profesionalų. Ant voko vi
sada būdavo priklijuotas grau
dus ženklelis su paveikslėliu, 
kuriame vienas berniukas ant 
savo pečių neša už save dides
nį, o apačioje gražus įrašas: 
“Jis nesunkus — jis mano bro
lis”. Po kiek laiko paaiškėjo, 
kad “miestas” nėra reikalin
gas daugiau aukų, nes didelės 
sumos darančios puikią apy
vartą biržoje ir atsarginis 
kapitalas esąs impozantiš
kas ...

1985 m. visas pasaulis suju
do padėti Etiopijos badaujan

I
Devenių kultūros fondo leidiniai
1. Jūratė Statkutė de Rosales, BALTŲ KALBOS BRUOŽAI 

IBERŲ PUSIASAL YJE, $15.00, JAV2. Motiejus Karaša, GYVENIMO SŪKURIUOSE, $15.00, JAV

3. Jokūbas Dagys, SCULPTURES (meno albumas), $35.00, JAV

4. J. Andrius, LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, $6.65, JAVUžsakymus siųsti: Devenių kultūrinis fondas, P.O. Box 10782, 
St. Petersburg, FL 33733, USA.
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tiems, o Amerikos žemyne bu
vo rengiami grandioziniai lab
daros koncertai, renkamos 
milijoninės sumos, sudarius 
rinkimo vajui profesionalų 
kadrą. Vėliau spaudoje pasi
rodė žinutės apie milžiniškas 
rinkėjų algas. 1986 m. spalio 
mėn. “Reader’s Digest” žur
nale buvo išspausdintas ilgas 
prancūzų gydytojo reportažas 
“Badaujantiems pagalba: ar 
buvome apgauti?" Ten jis kal
ba apie Vakarų pasaulio lab
daros piktnaudojimą ir žvė
rišką Etiopijos vadų elgesį 
su čiabuviais. Autoriaus nuo
mone, badą Etiopijoje dirbti
nai sukėlusi diktatūriška gen. 
Mengitsu “žudymo mašina” ...

Statistiniai duomenys taip 
pat rodo, kad plačiu mastu 
Amerikoje labdaros rinklia
vos yra pravedamos profesio
nalų už labai didelį atlygini
mą, todėl surinktų aukų kar
tais vos tik 10% tenka aukoto
jo tikslui.

1986 m. vasarą Klivlande nu
tarta metinį labdaros vajų pra
dėti su dideliu triukšmu, kad 
atkreiptų į save didelį dėme
sį ir kad Klivlandas patektų į 
garsiąją “Guinness” rekordų 
knygą. Sumanymas buvo toks: 
pradedant vajų, paleisti į orą 
milijoną balionų. To dar joks 
miestas nebuvo padaręs. Buvo 
telkiami savanoriai, statomas 
specialus pastatas su atiden
giamu stogu. Mokyklinio am
žiaus jaunimas ištisą naktį 
pompavo balionus. Sekančią 
dieną “Guinness” knygos at
stovė oficialiai patvirtino ba
lionų skaičių, ir vienas mili
jonas balionų pakilo virš mies
to. Keliolika minučių dangus 
buvo aptemęs. Vėjo nešami, 
balionai pasuko gražiojo Erie 
ežero link ir, kaip skėrių ban
ga, nusėjo pakrantę. Šalia eže
ro veikiantis Burke aerodro
mas turėjo būti laikinai užda
rytas, nes balionai sudarė pa
vojų lėktuvų judėjimui. Aero
dromą daugelį valandų valė 
už specialų atlyginimą darbi
ninkai, tačiau ežeras liko už
terštas. Tą pačią naktį buvo 
pasigesta vieno žuvautojo. Pa
krantės sargybos laivai jojieš- 
kojo visą naktį, bet turėjo jieš- 
kojimą nutraukti, nes balionai 
padengė vandens paviršiaus 
matomumą. Sekančią dieną 
buvo pranešta, kad balionų 
paleidimas kainavo iki 500,000 
dolerių, o apvalymas irgi tiek 
pat. Tai toks “labdaros” ke
lias ...

Mūsų institucijos prieš Ka
lėdas taip pat siunčia prašy
mus aukoti lietuviškiems rei
kalams. Tie laiškai nepasižy
mi širdį veriančiais graudeni
mais, tik švelniai prabyla į 
lietuvišką sąžinę. Mes visi, 
laukdami Kalėdų, sudarinėja- 
me dovanų sąrašus, nepamirš
dami net mus kasdieną lankan
čio laiškanešio, nei vietinį 
dienraštį išnešiojančio jau
nuolio. Mūsų kredito kortelės 
įkaista nuo krautuvėse perka
mų gėrybių. Patikrinkime sa
vo sąrašus: ar juose būna taip 
pat įtraukta lietuviška spau
da, mus kas savaitę, kas dieną 
ar kas mėnesį lankanti ir mus 
palaikanti dvasiškai, mus jun
gianti su plačiame pasaulyje 
pasisklaidžiusiais tautiečiais? 
Kodėl neprisiminti ir mūsų 
spaudos, nelaukiant prašymo? 
Dalis skaitytojų spausdina 
sveikinimus “vietoje atviru
kų” ir prekybininkai sveiki
na savo klientus. Bet ar to už
tenka? Esame pratę prie žo
džio “auka”, nors pradėjome 
jį vartoti klaidingai, net už 
įėjimą į parodą ar koncertą 
skirdami “auką”. Padarykime 
dovaną mūsų laikraščiams ir 
institucijoms, kad ji nors 
maža dalimi prilygtų tai su
mai, kurią paliekame krautu
vėse.

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

Mūsą gyvenimas Toronto lietuvių vaikų darželyje įdomesnis negu mokyklose. Iš kairės: LIVIJA BERIŪTĖ BA
RIUKAS JUKNEVIČIUS-darželio mokiniai Nuotr. St. Dabkaus

“Nežudyk manęs, aš busiu tavo saulė...”
I elšių vyskupo Antano Vaičiaus ganytojinis žodis tikintiesiems 1986 metų Kalėdų proga

Sis žodis yra skirtas Telšių vys
kupijos ir Klaipėdos prelatūros 
tikintiesiems, bet savo turiniu 
reikšmingas visai lietuvių tautai. 
Jis buvo gautas Kanadoje jau išlei
dus kalėdinį “TŽ” numerį, tad 
spaudinamas pavėluotai, praleidus 
įžangą, kurioje vyskupas išreiš
kia tradicinius sveikinimus. RED.

Gyvename laikus, kai kėsi
namasi ne tik į tuos, kurie džiau
giasi gyvenimu, bet ir į tuos, 
kurie dar negimę. Jei dėl smur
to veiksmų, karų ir žudynių 
pergyvenama ir bandoma įvai
riai reaguoti, tai dėl negimu
sių kūdikių žudymo beveik ne
sijaudinama. Ne taip tolima 
praeitis yra liudininkė mer
gaičių drovumo, o šiandieną 
jau ne viena mergina su įžuliu 
išdidumu reikalauja medici
ninio patarnavimo, kuriuo 
atimama gyvybė negimusiam 
jos kūdikiui. Šitokio patar
navimo reikalauja ir šeimų 
motinos...

Jeigu mūsų motinos auginda
vo, kiek Dievas duodavo, tai 
šiandieną beveik visose šei
mose apsiribojama tik vienu 
ar dviem vaikeliais, o žudymų 
skaičius procentiškai didėja: 
tyloje, be šauksmo, negirdi
mai žūsta negimę kūdikiai. 
Niekas jų nelaidoja ir niekas 
jiems nestato paminklų. To
kių nužudytųjų skaičius šian
dieniniame pasaulyje - siau
bingas: apie 60 milijonų per 
metus! (privati Alan-Guttmann 
įstaiga, Niujorkas). Girtavi
mas ir narkomanija, išlepimas 
ir palaidumas, nežabotai išbu
jojęs sekso jausmas tampa mir
ties nešėju, graso pražūtimi 
mūsų laikų civilizacijai.

Jei, pamatę skęstantį, ne
skubėtume jo gelbėti ir ne
šauktume kitų į pagalbą, bū
tume neverti žmogaus vardo. 
Panašiai sunkiai nusikalstu- 
me, jei tylėtume ir savo tylė
jimu prisidėtume prie to, kad 
nebebūtų bijoma žudyti negi
musius.

Brangieji! Dievas, Dangaus 
ir žemės Sutvėrėjas, nustatė 
ne tik būdą naujom kartom 
ateiti į šį pasaulį, bet parūpi
no ir nuostabias priemones gy
vybei apsaugoti. Štai paukšte
liai, kurie per dienas skraido, 
nuo šakelės šokinėja ir vis ki
tame medyje nakvoja, laikui at
ėjus, ruošia lizdelį-lopšelį bu
simiesiems savo vaikams. Ir 
žiūrėkite - tasai paukštelis, 
kuris, rodos, negali nė akimir
kos nustygti vietoje, su didžiau
sia kantrybe tupi lizdelyje, kol 
išsiris mažyliai, juos šildo, 
saugo, maitina, kol jie, plunks
nelėmis pasipuošę, pradės sa
varankiškai gyventi. Ar tai ne
nuostabu?!

Dar nuostabiau Dievas pasi
rūpino žmogaus gyvybe. Jai 
globoti jis pašaukė tėvą ir mo
tiną - “du viename kūne”, kaip 
sako Šv. Raštas, (Prad 2,24). 
Dievas aprūpino gimdytojus ne 
vien prigimtiniu instinktu, 
bet ir nuostabia meile savo 
vaikams. Tos meilės dėka mo
teris iškenčia gimdymo skaus
mus, kūdkio maitinimo, augi
nimo ir auklėjimo vargus. Kiek 
ji prisikenčia, tik vienas Die
vas težino! Užtat su kokia mei
le mes prisimename savo moti
nas ir gerbiame savo gimdy
tojus!

Bet yra sakoma: juo geres
nis daiktas sugenda, juo la
biau jis dvokia. Graži ir kilni 
yra motina, pasiaukojančiai at
liekanti motiniškas savo parei
gas. Bet kaip pavadinti tą moti
ną, kuri, nesirūpindama savo 

kūdikiu, nebegirdi jo verksmo, 
nebesaugo jo nuo šalčio, mari
na badu? O dar baisiau, jeigu 
motina atima gyvybę negimu
siam kūdikėliui! Jeigu baisus 
dalykas yra nužudyti žmogų, 
kuo nors tau nusikaltusį, kaip 
nepalyginamai baisesnis da
lykas yra nužudyti nekaltą sa
vo kūdikį, dar nespėjusį pama
tyti saulės šviesos!

Reikia žinoti, kad naujo žmo
gaus gyvybė atsiranda nuo pat 
prasidėjimo momento. Ji nėra 
tėvo ar motinos gyvybė, bet jau 
kito, naujo žmogaus gyvybė, 
priklausanti pačiam Dievui ir 
paties Dievo valia paskirta bū
ti Dievo paveikslu (Prad 9,6). 
Kas žudo šią nekaltą gyvybę, 
tas kėsinasi į patį Dievą ir yra 
žudikas, besišaukiąs dangaus 
keršto (plg. Prad 4,10). Labai 
sunkiai nusideda ne tik tiek, 
kurie tą nusikaltimą daro, bet 
ir visi, kurie pritaria, pataria 
ar sudaro sąlygas tam nusikal
timui įvykti. Nusideda ir tie. 
kurie galėdami nesulaiko besi
ruošiančio tą nusikaltimą da
ryti.

Jokie aukšti tikslai, jokios, 
kad ir kilniausios, indikacijos 
negali morališkai pateisinti 
dar negimusios gyvybės žudy
mo (porf. St Gruodis). Nėra 
pagrindo sakyti, kad negimusi 
gyvybė yra menkesnės vertės 
už gimusią. Žmogus, nors dar 
ir negimęs, yra žmogus su kūnu 
ir siela nuo pat prasidėjimo 
momento. Nėra jokio pereina
mojo laikotarpio. Klaidingas 
ir Bažnyčios mokymo neatitin
kantis dalykas yra sakyti, kad 
naujai prasidėjusi žmogaus gy
vybė iki trijų mėnesių nėra žmo
gaus gyvybė. Prasidėjusią gyvą 
būtybę šiandieną galima fil
muoti ir stebėti moderniųjų iš
radimų dėka. Galima matyti vi
sas gyvo organizmo sistemas, 
kaip ir suaugusio žmogaus. Jau 
21-ąją dieną to naujojo orga
nizmo širdis galingai veikia, 
o nuo aštuntos savaitės jaučia 
ir gali kentėti.

JAV ginekologas dr. Bernar
das Nathansonas ir jo kole
gos yra nufilmavę bei sukūrę 
filmą, pavadintą “Nebylus 
šauksmas". Tame filme aiškiai 
matyti, kaip negimęs kūdikis 
traukiasi nuo instrumento, ku
rio paskirtis — atimti jam gy
vybę, — kaip jis atveria burny
tę nebyliam šauksmui... Tas 

Rengiatės į 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 [110 voltų ir atvirkščiai.

Priimame pasiteiravimus ir dėl pardavimo

14-4-4 Gerrard St. E., Toronto
(41 6)-----461 -2602

gydytojas pripažįsta ne kartą 
atėmęs gyvybę negimusiems. 
Dabar jis važinėja po pasaulį 
ir skelbia, kad abortas yra 
žmogžudystė.

Psichologas sako, kad abor
tu ne tik kūdikis nužudomas, 
bet ir motina pažeidžiama. Į 
padarytą abortą jos sąžinė rea
guoja panašiai, kaip į nekaltų 
žmonių žudymą. Tai, kuri negi
musiam savo kūdikiui atėmė 
gyvybę, sunku atsikratyti min
ties: ant mano gyvenimo ke
lio guli lavonas, mano kūdi
kio lavonas... Ši skaudi min
tis, kaip tvirtina žinovai, ne
retai tampa priežastimi tokių 
negerovių, kaip visokios psi
chozės bei neurozės, krauja
gyslių ligos, vėžys ir net stai
gūs infarktai.

Veltui bandoma pateisinti 
— ir net įteisinti — negimu
sios gyvybės žudymą. Jeigu ne
galima nuomininko išmesti į 
gatvę, tai juo labiau nevalia 
dar žiauriau pasielgti su ta 
būtybe, kuriai būtinai reika
linga nevien pastogė, bet ir mo
tinos širdies šiluma.

Neseniai teko žiūrėti ir klau
sytis Vilniaus televizijos lai
dos. kurios metu buvo pasaky
ta, kad mūsų tėvynėje Lietuvo
je, gyventojų skaičius yra iš
augęs virš trijų milijonų ir 
šešių šimtų tūkstančių ir kad 
šiuo metu gimimų skaičius ima 
didėti. Pagalvojau, kokia bū
tų laimė, jei mūsų tautiečių 
skaičius vis augtų ir nebeatsi- 
rastų nė vienos motinos, drįs- 
tančios pasikėsinti į gyvybę 
prie savo širdies.

Toji gyvybė dar negali kalbė
ti. Tad jos vardu tegu motinai 
kalba šie poeto žodžiai:
Su pavasariu, su saule daigas kelias. 
Mama, aš kaip daigas tau esu.
Mūs abieju bendras kraujo kelias. - 
Tavo laimei augu, gyvenu.

Nežudyk manęs, aš būsiu tavo saulė. 
Užvaduosiu darbus aš tavus. 
Kas tik gera, kas gražu pasauly. 
Tau parnešiu, mama. į namus.

Leisk gyventi, leisk man augti, 
mama!

Neskubėk, sustok ir pagalvok. 
Na tai kas. kad augsim keturi.

penki mes.
Duonos ir gyvenimo užteks visiems.

• Didžiuosius žmones lydi kan
čia. kaip kalnus audra. Bet ant jų 
keterų lūžta audros ir tampa lygu
mu apsauga (Jean Paul)



Dariaus ir Girėno paminklo ir spaudos muziejėlio prižiūrėtoja dabarti
nėje Lenkijoje BARBORA KVIETKAUSKAITĖ

Dvi knygos - lenko ir izraeliečio
Lenkas rašo apie lenkų karinių dalinių veiklą Vilniuje, 
o žydas - apie Lietuvos žydų pasipriešinimą naciams

1985 m. išėjo iš spaudos šios 
Lietuvę liečiančios knygos: dr. 
Roman Korab-Žebriko “Vil
niaus operacija AK bei jos epi
logas” (lenkų kalba) ir Dov Le- 
vino “Atkirtis — Lietuvos žy
dų ginkluotas pasipriešinimas 
naciams 1941-1945” (anglų k.).

Žebriko knygos epilogo ko
munistinė cenzūra neleido 
spausdinti, nes ten yra apra
šoma, kaip sovietai 1944 m. lie
pos mėn. paėmę Vilnių nugink
lavo laikinius savo sąjungi
ninkus lenkų “Armia Krajo- 
wa”, karininkus uždare kalė
jimuose, o kareivius — kon
centracijos stovyklose. Toks 
aprašymas prieštarauja ofi
cialiai sovietų istorijai.

Lietuvos TSR mokslų akade
mijos darbuose 1985 m. ket
virtoje (93) laidoje rašoma: 
“Lietuvoje vyko savanorių 
ėmimas ir į Lenkijos kariuo
menę. Nepilnais duomenimis, 
vien Vilniuje ir Vilniaus aps. 
į ją įstojo 6.000 žmonių”. Pil- 
nesniais duomenimis, šie “sa
vanoriai” buvo internuoti Me
dininkuose, iš kur dalis išbė
giojo ir buvo NKVD gaudomi, 
likusieji nuvežti j Kalugos 
koncentracijos stovyklą ir tik 
keliolika karininkų bei karei
vių įstojo į sovietinę lenkų 
Berlingo armiją.

Nubraukus epilogą, knyga 
buvo pavadinta “Vilniaus ope
racija AK” ir atspausdinta. 
Knygos epilogas, be autoriaus 
žinios, buvo išleistas Lenki
jos pogrindyje ir pasiekė Va
karų pasaulį anksčiau, negu 
oficialiai išleistoji knyga.

Knygos autorius aktyviai Vil
niaus lenkų pogrindyje veikė, 
buvo AK kuopos ir vėliau bri
gados vadu, o šiuo metu yra 
profesionalus istorikas. Kny
ga turi 533 puslapius. Tai iš
samus, kruopštus darbas ir ver
tingas informacijų šaltinis.

Dov Levin gimė Kaune 1925 
m. ir čia prieš pat sovietų- 
vokiečių karą baigė žydų gim
naziją. 1944 m. iš Kauno geto 
pasitraukė pas netoli Vilniaus 
veikiančius sovietų partizanus 
ir jau 1945 m. buvo Palestino
je. Dalyvavo kovose dėl Izrae
lio nepriklausomybės ir Jeru
zalės hebrajų universitete stu
dijavo istoriją, sociologiją ir 
ekonomiją. Baigė daktaro 
laipsniu. Yra parašęs apie 120 
straipsnių, jų tarpe vieną “Tė
viškės žiburiams”, kuris buvo 
išspausdintas 1982 m. vasario 
2 d. laidoje.

Pirmuosius savo knygos sky
rius Dov Levin skiria trumpai 
Lietuvos ir jos žydų istorijai 
iki 1941 m. 1923 m. Lietuvoje 
žydų buvo per 150.000, o po Vil
niaus prijungimo 1939 m. — 
apie 250.000. Jie nuo sovietų 
esą nukentėjo nemažiau kaip 
kiti krašto gyventojai (trėmi
mai, nacionalizacija). Kadangi 
daug žydų dalyvavo Lietuvos 
sovietinime, daugelis lietu

vių sutapatino juos su neken
čiamu sovietų režimu.

Prasidėjus sovietų-vokiečių 
karui, pasak D. Levino, apie 
15.000 žydų pavyko pasitraukti 
Sov. Sąjungos gilumon. Kartu 
su 3.000 Lietuvos teritorinio 
korpo karių jie sudarė 16-tos 
lietuviškos divizijos pagrindą, 
kuri buvo įsteigta 1941 m. gruo
džio mėn. Balakhana miestely
je, netoli Gorkio miesto. Šio
je divizijoje žydai, iki jos įžy- 
giavimo į Lietuvą, sudarė di
džiausią etninę grupę, net iki 
50%. Divizijai pradžioje vado
vavo gen. Baltušis-Žemaitis, ta
čiau po 1943 m. labai nuosto
lingų mūšių ties Aleksiejevka, 
kur kareiviai buvo varomi tie
siai ant vokiečių kulkosvai
džių, sovietinis generolas bu
vo pakeistas lietuviškuoju 
Karveliu ir divizijai ėmė sek
tis geriau.

Žlugus sovietų režimui Lie
tuvoje, ten likę žydai buvę ma
siškai, dažnai ir lietuvių, žu
domi. 1941 m. gruodžio pabai
goje Lietuvoje liko jų 40.000 
Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir 
Švenčionių getuose. Kadangi 
jų likimas darėsi vis labiau 
aiškus, getuose buvo organi
zuojamas ginkluotas pasiprie
šinimas. Apie 1.800 asmenų pa
sitraukė iš getų pas sovietų 
partizanus, veikiančius Rytų 
Lietuvoje.

Po karo liko 25.000 išsigel
bėjusių Lietuvos žydų, t. y. 
apie 10% (toks pats nuošimtis 
išsigelbėjo ir Lenkijoje, J.B ). 
Į klausimą ar ginkluotas pasi
priešinimas išgelbėjo gyvybes, 
ar daugiau jų pražudė Levinas 
neatsako, bet pastebi, kad di
džiausias nuošimtis žmonių iš
liko Šiaulių gete, kur pasiprie
šinimas buvo nežymus, tačiau 
šis atvejis nebūtinai, pagal 
autorių, esąs būdingas. Levi
nas pastebi, kad sovietų pro
pagandistai dėl politinių su
metimų išpučia lietuvių daly
vavimą sovietų partizanų ir 16- 
tos divizijos eilėse.

Ši kruopščiai paruošta 298 
puslapius turinti knyga, lygiai 
kaip ir Žebryko knyga, turėtų 
sulaukti platesnio ir gilesnio 
įvertinimo.

Dov. Levin, FIGHTING BACK 
— LITHUANIAN JEWRY’S 
ARMED RESISTANCE TO THE 
NAZIS 1941-1954. Holmes & 
Meier. New York, London. 
$39.50 U.S.
Roman Korab-Žebryk, OPERAC- 
JA WILENSKA AK. PWN, War
szawa. $19.35 Can. J.B.

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).

“Aušra Paliūnuose” BALYS GRAŽULIS

Sukaktuviniais “Aušros” metais premijuotas romanas

— Mes esam naujos gadynės 
skelbėjai ir pranašai, — varė 
daktaras monologą pats su sa
vimi. — Mes užžibinom degilą 
tamsoje, atidarėm tautai akis 
ir perspėjom nuo paskutinio 
fatališko žingsnio prapulti! 
Arba mes gyvensim kaip tauta, 
arba, išėję iš istorijos, žūsim 
ir tapsim legenda, — kitokios 
išeities nėra. Mes, aušrinin
kai, esam tie, kurie stovim prie 
duobės krašto, mojuojam rau
donu žibintu ir šaukiam gen
tainiam: sustokit čia, gelbė
kitės, atsigręžkit ir grįžkit 
istorijos scenon!

Taip egzaltuotai šaukė dak
taras Liudas Alisiūnas ginčo 
metu su lenkuojančiu prelatu 
Ipolitu Girdijausku. Šis sukak
tuviniais “Aušros” metais 
“Dirvos” konkurse premijuo
tas Vytauto Alanto romanas 
ir yra jauno daktaro šauksmo 
susiprasti, grįžti į tautos ke
lią ir atlietuvinti Paliūnų 
miestelį.

Daktaras Alisiūnas atsiran
da šiame apsnūdusiame ir su
lenkėjusiame devynioliktojo 
šimtmečio pabaigos miestelyje 
beveik atsitiktinai. Baigęs 
medicinos mokslus Petrapily
je jis jautė pareigą grįžti tė
vynėn ir joje darbuotis žmo
nių gerovei. Deja, negalėjo ap
sispręsti kur ir kaip. Užsukęs 
į Varšuvą pas savo architektū
rą studijuojantį brolį, jo bute 
sutinka tada dar studentą Vin
cą Kudirką. Šis jam pataria:

— Ten (“Aušroje”, B. Gr.) yra 
atsakymas į jūsų klausimą: rei
kia stoti į tautos žadinimo dar
bą.

O kai brolis pamini, kad Pa
liūnuose gyvena daktaro kla
sės draugas Pranas Daujotas, 
Alisiūnas pagaliau apsispren
džia ir išvyksta Paliūnų iš 
miego žadinti.

Paliūnai buvo tipiškas “Auš
ros” laikotarpio Lietuvos pro
vincijos miestelis: žydų apgy
ventas, aplenkintas, neturin
tis nė vieno tautiškai susipra- 
tusio lietuvio inteligento. Kle
bonas, prel. Girdijauskas, lie
tuvis patriotas, deja, unijinės 
Lietuvos patriotas, gimtosios 
kalbos išsižadėjęs, pamilęs 
lenkų kultūrą, niekinąs lie
tuvius inteligentus ir jais ne
pasitikintis. Jo vikaras Pet
ras Labutis — susipratęs lie
tuvis, bet, prelato užguitas, 
bijo prasižioti. Amerikiečiai 
pasakytų — ant tvoros sėdi. O 
Alisiūno draugas Pranas Dau
jotas, vedęs prelato seserė
čią (kažkodėl V. Alanto dukte
rėčia vadinamą) pataikauja 
prelatui ir gana skersai į savo 
draugo polėkius žiūri. Mieste
lio burmistras ir keli tarybos 
nariai lietuviai, bet tik vienas 
burmistras lietuviu jaučiasi. 
Lietuviai amatininkai švebel
džiuoja lenkiškai, o prekybi
ninkai bei svetainių laikyto
jai, iš baimės netekti klientų, 
neprisipažįsta lietuviais esą. 
O Rūkonių dvaro savininkas 
bajoras Vladislovas Surgaila, 
save laikantis “gente lituani, 
natione poloni”, jau Lietuvos 
priešu virtęs fanatiškas len- 
komanas.

Tokioje konservatyvioje ap
linkoje nelengva skleisti nau
jas idėjas. Todėl Alisiūnas 
kalnų ir nenuverčia. Bet jis gi 
ne daktaras Kudirka. O vistik, 
po aršaus susikirtimo su dak
taru, bajoras Surgaila prieš 
mirtį suabejoja. Į Surgailos 
didžiavimąsi lenkų kultūra, 
Alisiūnas atsako:

— Kodėl jūs, bajorai, nesu- 
kūrėt savo lietuviškos kultū
ros? Dabar mes, lietuviai, ban
dom taisyti jūsų pražūtingą 
klaidą. Man rodos, kad jūs, 
bajorai, pagaliau turėtumėt 
mus, jaunus lietuvius, suprasti.

Tie ir kiti Alisiūno prie
kaištai priverčia seną bajo
rą susimąstyti ir jis sako 
savo draugui prelatui:

— Tie litvomanai sako, kad 
ne tik mes, bajorai, nutautė- 
jom, bet ir daug gerų lietuvių 
suvedžiojom ir įbrukom į len
kišką bučių. Juk jei visa tai 
teisybė, tai padarėm didelę, 
mirtiną nuodėmę; juk kas at
leis mums už genties sielos 
užnuodijimą ir sužalojimą? 
Argi viskas, kuo mes gyvenom, 
kuo tikėjom, siekėm, buvo me
las, išdavimas, nusikaltimas 
prieš Dievą, gentį ir istoriją?

Daktaras Alisiūnas atgaivi
na miestelio ligoninę. Atlie- 
tuvėja šeimininkės duktė Mal
vina ir tampa puikia deklama- 
tore. Pavyksta daktarui ir 
“Aušros” platinimo tinklą per 

elgetas suorganizuoti. O jo 
įtaigojama miestelio valdyba 
pastato puikius kultūros na
mus, pavadina juos “Aušros 
namais”, kurių salėje parapi
jos choras pirmą kartą giedojo 
Vinco Kudirkos “Tautos gies
mę”, tapusią Lietuvos himnu.

Jau vien garsas, kad dakta
ras kalba lietuviškai, buvo tei
giamas veiksnys — juo sekda
mi ir kiti miestelio žmonės 
atsiminė moką lietuviškai kal
bėti. Vėliau, daktarui vedus 
Daujoto našlę Astrą, jinai, dak
taro žmona, atidaro lietuviš
ką mokyklą ir joje mokytojau
ja. Tai ir visas daktaro Alisiū
no tautos žadinimo veiklos ba
lansas. Tačiau ir dėl tiek jau 
gali sakyti, kad aušra tikrai 
pradėjo švisti Paliūnuose.

Įdomūs daktaro pokalbiai 
su vikaru Labučiu ir su pre
latu Girdijausku. Tai gal cent
rinės ir daktaro veiklai lem
tingos akistatos. Daktarui 
spaudžiant vikarą pradėti lie
tuvišką veiklą patriotiniais 
pamokslais, šis spiriasi:

— Aš tai suprantu, tamista, 
bet galvoju, kuriam galui kopti 
į kalną, jei žinai neįkopsiąs.

— Kaip prasideda šv. Jono 
evangelija? — staiga paklausė 
daktaras nekantraudamas.

— Kuo čia dėta evangelija? 
— nustebo vikaras.

— Kaip prasideda šv. Jono 
evangelija? — daktaras pakar
tojo, rūsčiai žvelgdamas į dva
sininką.

— Iš pradžios buvo žodis, — 
jis nenorom burbtelėjo. — Kuo 
čia dėta ...

— Ar ne žodis sudrebino im
perijos pagrindus ir nugalėjo 
Romą? — daktaras pertraukė 
vikarą pakeltu tonu. — Kur 
šiandien būtų krikščionybė, 
jei nebūtų buvę žodžio?

— Gal ir krikščionybės ne
būtų buvę, — pastebėjo vika
ras svyruodamas.

Šis pokalbis padaro lemia
mą įtaką vikaro posūkiui į tau
tos kelią. Nepaisydamas pre
lato pykčio, jis pradeda sakyti 
patriotinius pamokslus, moko 
chorą lietuviškų dainų ir de
klamacijų, netgi drįsta prela
tui į akis rėžti:

— Tamista, prelate, esi pa
našus į žmogų, kurio karieta 
su nusmukusiu ratu įklimpo į 
lenkišką pelkę. Gyvenimas bė
ga pro šalį, o tamista vis tebe
sėdi karietoje ir galvoji va
žiuojąs teisingu istoriniu ke
liu.

Vienų vaišių metu prelatas 
Girdijauskas neva juokais kal
ba:

— Turiu garbės prie stalo 
matyti du jaunus lietuvius, 
kurie didžiuojasi aušrininkų 
vardais, — prelatas šyptelė
jo, žvelgdamas į svečius (dak
tarą ir vikarą, B. Gr.). — Auš
ra paprastai laikoma šviesos 
simboliu, bet kokią šviesą 
skleidžia “Aušra” iš Prūsų, 
tai kažin ar ir patys jos rė
dytojai nusimano.

Ir vėliau rimtai:
— Ar nebus per sunku karšta

galvių pamišėlių saujelei at
sukti istorijos vairą ir “ati- 
taisinėti”, — jis tą žodį pabrėž
tinai ištarė su pašaipa, — per 
500 metų įsisenėjusias garbin
gas tradicijas?

Nors po ginčų su daktaru 
prelatas savo nuomonės ir ne
pakeitė, bet jau netrukdė vi
karo lietuviškai veiklai ir pats 
pašventino “Aušros namus”.

Šalia patriotinės veiklos 
vyksta ir asmeninis daktaro gy
venimas — vingiuotas, dažnai 
kartus. Alisiūnas ne toks kaip 
Amerikos prezidentas Carte- 
ris, kuris moters geidė savo 
širdyje. Jis geidžia jos visa 
esybe dvasiškai ir fiziškai, nes 
jis yra pilnakraujis vyras — 
tvirtas ir kartu besiblaškan
tis. Dar studijuodamas Pet
rapilyje, jis buvo susižadė
jęs su turtingo pirklio dukte
rim Tatjana, bet kai apsispren
dė dirbti Lietuvoje, turėjo ją 
palikti. O Paliūnuose pirmą 
kartą aplankęs klasės draugą 
Daujotą pamilo jo žmoną Ast
rą. Ir net žinojimas, kad ne
moralu draugo žmoną myluoti, 
jo geidulio nesustabdo. Dėl 
to jis sau priekaištauja, kan
kinasi, bet nesusivaldo. Ast
rai laiveliu atplaukus pas jį 
į Sraunos ežero salą, jis jos 
atgal neišleidžia, ir tas jų 
pasimatymas baigiasi Astros 
nėštumu. O iš jos laiškų ne
gaudamas ir nusivylęs, jis ne
sėkmingai pasiperša bajorai
tei Jadvygai Surgailaitei.

Ne vien daktaro Alisiūno 

moraliniai pagrindai netvir
ti, bet ir jo takto samprata 
nekokia. Nors žino, kad prela
tas neleidžia klebonijoje lie
tuviškai kalbėti, o pakviestas 
atsilankyti demonstratyviai 
sveikinasi lietuviškai, tuo 
įžeisdamas prelatą. Surgai- 
laitės prašomas nenervinti 
jos sunkiai sergančio tėvo, vis 
tiek kalbina jį lietuviškai ir 
ginčijasi su ligoniu. Toks jau 
jis yra — kovingas stačiokas, 
kartais net grubus. Ypač su 
moterimis. Antai, pas jį atplau
kusiai Astrai drožia:

— Ponia Astra, sakyk, ko ta
mista atėjai pas mane? — Bet 
kai jinai nori grįžti atgal, 
sulaiko, poetiškai čiulbėda
mas:

— Ne, ne, pabūk dar minutę,
— jis atitarė švelniai. — Aš 
paprašysiu sidabrinį karalai
tį, kad užgesintų dangaus ži
burius, ir tu neberastum ke
lio atgal. Aš paprašysiu vėjus, 
kad paskandintų tavo laivelį 
ir nebeišplauktum iš mano sa
los. Aš paprašysiu ežero un
dines, kad jos šoktų ir dainuo
tų ir taip tave sužavėtų, kad 
norėtum amžinai pasilikti su 
manim šioje saloje.

Iš viso, tai ne asketiškas 
tėvynės meilės fanatikas, bet 
idealistas ir drauge nuodėmin
gas, pilnas kilnių siekių irydų. 
O savo retorikos lakumu ir be- 
kompromisiniu atsidavimu sa
vo tėvynei jis gerokai pana
šus į to paties autoriaus “Pra
garo prošvaisčių" Girdvainį 
ir ypač į “Amžinojo lietuvio” 
Sintautų, “Tėvynės meilės al
koholiką”. Šia prasme ir savo 
kilme jis netgi panašus į patį 
romano autorių.

Kaip visoje Vytauto Alan
to kūryboje, taip ir šiame ro
mane jo moterys vis gražios, 
inteligentiškos ir jautulingos. 
Jos moka vilioti ir mylėti gai
valingai. Tai ne devyniolikto 
šimtmečio kuklios lietuvės, 
baikščios avelės, tai jau dau
giau šiandieninės amerikietės
— vylingos ir agresyvios.

Kiti, šalutiniai personažai, 
savo pareigas atlieka gana įti
kinančiai.

Romanas įdomus turiniu ir 
lengvas skaityti, parašytas 
sklandžiu stiliumi ir turtin
ga kalba. Nemažai retesnių 
patrauklių žodžių, ypač keiks
mažodžių. Gamtos vaizdai tau
pūs, bet jaukiai spalvingi. Re
ti buities įtarpai, kaip pvz. 
elgetų muštynės per atlaidus, 
įsirėžia atmintyje.

Visi romano veikėjai kalba 
taisyklinga literatūrine kalba, 
todėl įkaišioti kreipiniai: “ta
mista”, “geradėjau" ir “godoti
nas pone” kyšo kaip dilgės gė
lių darželyje. Suprantama, jie 
čia vartojami kaip ano meto ro
dikliai, bet jų vienų neužten
ka romano koloritui sukurti. 
Todėl gal būtų buvę galima be 
jų apsieiti.

Šiaipjau romanas “Aušra Pa
liūnuose” yra kuklus pamink
las Lietuvą iš miego žadinu
siems veikėjams.

Vytautas Alantas, AUŠRA PA
LIŪNUOSE. Aušros sukaktuvi
niais metais “Dirvos" konkurse 
premijuotas romanas. Kieti 
drobės viršeliai. 312 psl. Kai
na — 10 dol. Išleido “Vilties" 
draugijos leidykla 1986 m.

Dail. DAGIO medžio skulptūra 
“Kanklininkas” Ntr. St. Dabkaus
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□ KULTŪRINE je veikloje
Klivlando vyrų oktetą, vado

vaujamą Ryto Babicko, Čikagon 
buvo pakvietusi JAV LB Vidurio 
vakarų apygardos valdyba. Kon
certas buvo surengtas 1986.X. 19 
Jaunimo centre. Visus pasveikino 
valdybos pirm. B. Vindašienė, 
kviesdama pasigėrėti dainomis, 
nukeliančiomis gimtojon Lietu
von. Koncerte vyravo J. Švedo, V. 
Kuprevičiaus, J. Gruodžio, VI. 
Jakubėno, B. Gorbulskio, T. Ma- 
kačino bei kitų lietuvių kompo
zitorių dainos, nežymiai papildy
tos amerikiečių kompozicijomis.

Filatelistų draugija “Lietuva” 
XXI-ja paroda 1986.X. 18-19 d.d. 
Čikagoje, Jaunimo centre, pami
nėjo dvi sukaktis — savo veiklos 
keturiasdešimtmetį ir prieš 750 
metų įvykusį Saulės mūšį, ku
rį šiauliečiai rugsėjo 27 d. šven
tė kaip istorinę savo miesto pra
džią. Dvigubos sukakties proga 
“Lietuvos” draugija parodai bu
vo sutelkusi nepriklausomos Lie
tuvos pašto ženklus, pinigus ir 
įrištus savo biuletenio 1946-84 m. 
komplektus. Parodą atidarė Lie
tuvos garbės konsulas Vaclovas 
Kleiza. Jai skirtame leidinėlyje 
buvo pateikta žinių anglų kalba 
apie Lietuvą, istorinį Saulės mū
šį prie dabartinių Šiaulių. Filate
listų draugijai “Lietuva” vado
vauja: pirm. Jonas Adomėnas, 
vicepirm. Antanas Baleika, sekr. 
Viktoras Lesniauskas, ižd. Alek
sas Žakas, biuletenio administra
torius Kazys Rožanskas ir numiz
matikas Jonas Augustinius.

Lietuvių Amerikos piliečių klu
bas 1976 m. įsteigė $1.000 premi
ją už kultūrinę bei visuomeninę 
veiklą. 1986 metų premija paskir
ta pedagogui ir rašytojui Vaciui 
Kavaliūnui. Laureatas yra laimė
jęs du “Draugo” romanų konkur
sus, 1962 m. Klivlande įsteigęs 
Pedagoginius lituanistikos kur
sus ir jiems vadovavęs. Kursai 
veikė 20 metų, gyveniman išlei
do šešias dvidešimt keįurių ab
solventų laidas. Pedagoginį dar
bą Lietuvoje V. Kavaliūnas pra
dėjo Tauragės ir Vilkaviškio gim
nazijose, pokarinėje Vokietijoje 
su kitais pedagogais įsteigė J. Tu
mo-Vaižganto gimnaziją Spacken- 
bergo stovykloje. Premija įteik
ta Lietuvių namų baliuje lapkri
čio 8 d. Premijos įteikimo iškil
mei vadovavo Juozas Stempužis. 
Koncertinę programą atliko sese
rys Kuprevičiūtės: Ilona — trom- 
petistė ir Kristina — pianistė. Klu
bo premijas anksčiau yra laimėję 
— Vacys Rociūnas, Ona Mikuls
kienė, Jurgis Malskis, Rytas Ba
bickas, Tomas Brazaitis, Juozas 
Žilionis ir Stefanija Stasienė.

XV-ją išeivijos lietuvių foto
grafų darbų parodą 1986 m. spa
lio 24 — lapkričio 2 d.d. Čikagoje, 
M. K. Čiurlionio galerijoje Jauni
mo centre, surengė Dr. Stasio 
Budrio lietuvių foto archyvas. 
Parodos atidaryme kalbėjo rengė
jų komisijos pirm. Stasys Žilevi
čius, pabrėždamas, kad dalyviai 
galėjo pasirinkti dvi temas — lais
vą arba humoristinę. Parodon įsi
jungė 24 fotografai su 136 nuo
traukom. Laisva tema susilaukė 79 
nuotraukų, humoristinė — 57. Pa
rodai gauta 70 nespalvotų nuo
traukų ir 66 spalvotos. Garbės 
svečiais parodon pakviesti — pro
fesinis fotografas Jonas Dovydė
nas ir fotografijos specialistas 
Manfredas Jasevičius. Ypatingo 
dėmesio susilaukė J. Dovydėno 
Afganistano partizanų nuotrau
kos. Foto archyvo valdybos pirm. 
Algimantas Kezys, SJ, pats daly
vaujantis parodoje, padėkojo ren
gėjams ir parodos dalyviams. Ta
rybos pirm. dr. Milda Budrienė 
taip pat tarė padėkos žodį, džiau
gėsi jau penkioliktą kartą sureng
ta lietuvių fotografų darbų paro
da. Premijų įteikimas ir susipaži
nimas su Algimanto Kezio, SJ, 
nuotraukų albumu “Faces of Two 
Worlds” (“Dviejų pasaulių vei
dai”) įvyko lapkričio 9 d. Jaunimo 
centro kavinėje. Premijas už hu
moristines nuotraukas laimėjo: I 
$150 — Kazys Daugėla š Bedfor- 
do, II $100 — Zunė Žilevičienė iš 
Čikagos, III $50 — Vytenis Stat
kus iš North Riverside. Lankyto
jų atliktam premijų paskirstymui 
gauta 210 balsų. Konkursinė 1987 
m. parodos tema bus “Keturi me
tų laikai — pavasaris, vasara, ru
duo ir žiema”. Apie naująjį savo 
albumą kalbėjo fotografas A. Ke
zys, SJ, jame sutelkęs pokario 
lietuvių ateivių portretus su bio
grafiniais duomenimis, įsikūrimo 
nuotaikomiš. Ekrane jis rodė kai 
kurių albuman įjungtų asmenų 
gyvenimo vaizdus — Kazio Bra- 
dūno, Vlado Jakubėno, Petro 
Daužvardžio, Vandos Sruogienės, 
Broniaus Krištanavičiaus, SJ, ir 
Stasio Baro.

Senoji Vilniaus katedra, pa
versta paveikslų galerija, savo iš
orės atnaujinimo susilaukė prieš 
keletą metų. Dabar atliekami tyri
nėjimai pastato viduje, vykdomas 
išsamus remontas ir atnaujinimas. 
Paminklų atnaujinimo instituto 
vyr. specialistas Napoleonas Kit
kauskas dienrašty “Vakarinės nau
jienos” pateikia duomenų apie 
kai kuriuos atliktus tyrimus. Da
rant perkasą vidurinėje katedros 
navoje, 2,6-13,15 m gylyje nuo 
dabartinio grindų lygio, rasta pa
goniškojo laikotarpio ritualinių 
apeigų aikštelės liekanų. Aikštelė 
turėjo kelis grindinius iš lauko 
akmenų ir deginto molio. Prie tos 
apeiginės aikštelės, apie 3,2-3,6 m 
gylyje, yra keli iš dalies išlikę židi
niai aukoms deginti. Spėjama, kad 
tai gali būti kai kuriuose istori
niuose šaltiniuose paminėtos Per
kūno šventyklos liekanos.

Lietuvos televizija susilaukė
M. K. Čiurlionio gyvenimui ir kū
rybai skirto naujo filmo “Žalčio 
karūna”. Premjerinį filmą Vilniaus 
televzija rodė 1986 m. lapkričio 
8 d. Pirmoji jo dalis žiūrovus su
pažindino su ankstyvosios M. K. 
Čiurlionio jaunystės epizodais 
Dzūkijoje ir Vilniuje, studijomis 
Varšuvoje ir Leipcige. Antroji da
lis buvo skirta M. K. Čiurlionio 
gyvenimo ir kūrybos laikotarpiui 
Petrapilyje. M. K. Čiurlionio vaid
menį atliko Kauno dramos teatro 
aktorius V. Masalskis, Sofijos Ky- 
mantaitės-Čiurlionienės — Šiau
lių dramos teatro aktorė R. Krila- 
vičiūtė. “Žalčio karūnos” scena
rijų parašė E. Ignatavičius. Fil
mą režisavo B. Talačka, redagavo 
K. Pūras. Kūrėjų gretoms taipgi 
priklauso operatorius D. Buklys, 
kompoz. A. Apanavičius ir dail. 
S. Sruogis. Filmą papildo M. K. 
Čiurlionio muzika — fortepijoni
niai kūriniai, harmonizuotų lie
tuvių liaudies dainų melodijos, 
simfoninių poemų “Miške” ir “Jū
ra” ištraukos.

Simonas Daukantas (1793-1864) 
paskutiniuosius savo gyvenimo 
metus praleido ir mirė Papilėje. 
Jo vardu ten pavadinta vidurinė 
mokykla, kurios moksleiviai pri
žiūri ir tvarko S. Daukanto aikštę 
bei joje velioniui pastatytą pa
minklą. Neseniai buvo atnaujintas 
namas, kuriame prieš mirtį gyveno 
S. Daukantas. Akmenės rajono 
kraštotyrininkų iniciatyva jame 
įrengtas visuomeninio pobūdžio 
memorialinis S. Daukanto muzie
jus. Kraštotyrininkams talkino 
Lietuvos mokslų akademijos lietu
vių kalbos ir literatūros institu
tas, Lietuvos literatūros muzie
jus, centrinis istorijos archyvas 
bei kitos institucijos. S. Daukan
to gyvenimą ir veiklą Papilės mu
ziejuje atspindi gausus jo raštų 
rinkinys, reikšmingiausių doku
mentų faksimilės. Muziejaus ati
darymas sutapo su tradicine kny
gos savaite. Literatūros vakare 
aktorius Laimonas Noreika, žymu
sis dailiojo žodžio garsintojas, 
įkaitė S. Daukanto raštų fragmen
tus, jo žodžius apie gimtosios kal
bos grožį, lietuvių kultūros tra
dicijas. Vilniaus jaunimo teatras
N. Akmenės cementininkų rū
muose suvaidino Justino Marcin
kevičiaus dramą “Daukantas”.

Sensacingai nuskambėjo žur
nalisto Rimvydo Valatkos prane
šimas spaudoje, kad Lietuvos ope
rai sukako 350 metų. Tokią išva
dą yra padaręs Lietuvos kompzito- 
rių sąjungos kritikų sekcijos na
rys Vytautas P. Jurkštas, remda
masis istoriniais duomenims. Vil
niaus žemutinės pilies teatre, vei
kusiame iki 1648 m., pirmoji ope
ra suvaidinta 1636 m. rugsėjo 4 d. 
Istoriniam žingsniui buvo pasi
rinkta itališka opera “Elenos pa
grobimas”. Spėjama, kad spektak
lio mecenatu buvo Lietuvos ir Len
kijos karalius Vladislovas IV Vaza, 
atlikėjus atsigabenęs iš Italijos. 
Pilies teatre vilniečiai susilaukė 
ir dviejų kitų operų: “Androme
dos” — 1644 m., “Apviltosios Kir
kės" —1648 m. Libretus šiom ope
rom parašė karaliaus Vladislovo 
IV Vazos sekretorius Virgilijus 
Pučitelis, o kompozitoriai nėra 
žinomi. Jos, matyt, buvo kolekty
vinis kelių kompozitorių kūrinys. 
Yra išlikusios dvi “Elenos pagro
bimo” knygutės. Vienoje pateikia
mas operos libretas, kitoje apra
šomi spektaklio veiksmai, jiems 
naudotos mašinos. Tais laikais 
scenoje trykšdavo tikri fontanai, 
herojai atjodavo ant arklių. Ope
rų spektakliams Vilniuje grojo 
karaliaus rūmų kapelos muzikan
tai. Visos operos buvo dainuoja
mos itališkai. Operų spektakliai 
taipgi būdavo atliekami Varšuvo
je ir dabartiniame Gdanske.

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

AKTYVAI virš 32 milijonų dolerių

nAnAM. LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 9.30-3.30
Antradieniais 9.30-3.30
Trečiadieniais 9.30-3.30
Ketvirtadieniais 9.30-8
Penktadieniais 9.30-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9-12.30

ANAPILYJE skyrius 
veikia sekmadieniais 
9.30 v.r. -1 v.p.p.

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

1 AP GOMES
Real Estate! Insurance Ltd.

Antanas Bliūdžius

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75r< 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). Neimante mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokomas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

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

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 J NAMUS

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

“Bache Securities” registruotas atstovas

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

l>ASIRI\KH b:
s a LL aa. ^ią -
su

sfc patyrusiu atstovu 
sąžiningu patarnavimu
asmeniniu patarimu ANTANAS GENYS

1 east mall crescent 
etobicoke. Ontario M9B 6G8

★

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

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue —. . - «•sne
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 531-1305 
Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification) 
Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai 
taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F. 
GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETITT

Greitas ir tikslus J patarnavimas!

ŪDA
gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 

nuomininkų turto, verslo ir komercijos

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

/lllrvfoto Simpson s, 176 Yonge St., rlllbldlC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge) 
Klientei patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

MOKA UŽ:

90-179 d. termin. ind................. 63/4%
180-364 d. termin. Ind................. 71/4%
term, indėlius 1 metų.................73/4%
term, indėlius 2 metų.................73/4%
term, indėlius 3 metų................ 73/4%
GIC -1 m. - (met. pal.)...........81/4%
GIC -1 m. - (mėn. pal.)............8 %
RRSP ir RRIF (pensijos) ............73/4%
spec. taup. s-tą.......................... 61/2%
taupomąją s-tą......................... 6 %
kasd. taupymo s-tą..................6 %
depozitų-čekių s-tą...............3-61/«%
DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo .....................  11 %
mortgičius nuo...........93/4% -12 %

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

an independent member broker

RF/klBK professionals inc. Realtor
232-9000
res: 231-2839

Lietuvių tautodailės instituto Niujorko skyriaus surengtoje parodoje 1986.X.18-19 Kultūros židinyje Rurklyne, 
kur buvo išstatyti Toronto skyriaus rodiniai Nuotr. V. Maželio

Chorai bei dainos vienetai į Romą!
Lietuvos krikščionybės jubi

liejaus vykdomasis komitetas 
pakvietė visus lietuvių cho
rus bei dainos vienetus daly
vauti Lietuvos krikščionybės 
600 metų jubiliejaus iškilmė
se Romoje 1987 m. birželio 25 
- liepos 2 d.d., įsijungiant j 
bendrą lietuvių chorą, kuris 
giedos įvairiomis progomis iš
kilmių metu.

Lietuvių muzikų sąjungos 
muzikinė komisija, kuriai LKJ 
vykd. komitetas pavedė lie
tuvių chorų dalyvavimą koor
dinuoti, šiuo reikalu išsiunti
nėjo JAV ir Kanados lietuvių 
chorams bei kitiems dainos 
vienetams informacijas bei 
anketą, kurią chorai buvo pra
šomi sugrąžinti muzikinei ko
misijai iki 1986 m. gruodžio 
20 d.

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ten negalėjo nusileisti lėk
tuvas. Fort Simpsone susirin
kusi minia turėjo pasitenkinti 
garsajuostėn Įrašyta Jono-Pau- 
liaus II kalba. Išskrisdamas 
iš Kanados, jis viešai įsipa
reigojo neužmiršti pirminių 
Kanados gyventojų ir juos ap
lankyti Fort Simpsone kitą 
kartą. Tas pažadas bus įvyk
dytas 1987 m. Šį kartą popie
žiaus Jono-Paulius II apsilan
kymas Kanadoje nebus oficia
lus, bet privataus pobūdžio, 
skirtas tik indėnams ir meti
sams Fort Simpsone. Kanados 
vyriausybė turės pasirūpin
ti tik jo saugumu.

Paskutinėmis gruodžio mė
nesio dienomis daug jaunave
džių senojoj Toronto rotušėj 
ilgus metus susilaukdavo civi
linės metrikacijos įstaiga. 
1985 m. gruodžio 31 d. ten bu
vo užregistruotos net 275 san
tuokos. Mat metų pabaigoje 
susituokusiems jaunavedžiams 
buvo leidžiama pajamų mokes
čio įstatymus laužanti nuo
laida. Vyro pajamų mokestį 
sumažindavo į mokesčio kor
telę įtrauktas pranešimas, kad 
iš jo pajamų visus metus gy
veno žmona, nors iš tikrųjų 
santuoka įvyko tik metų pa
baigoje. Iki jungtuvių dirbusi 
žmona, tapusi vyro išlaikomu 
asmeniu, atgaudavo savo pa
jamų mokestį už visus metus. 
Taip naujoji jaunavedžių šei
ma sutaupydavo apie $4.000. 
Kanados pajamų mokesčio 
įstaigai buvo žinomas įstaty
mo laužymas, bet pareigūnai, 
vadovaudamiesi tradicija, jį 
toleruodavo kaip savotišką 
nuotakos kraitį. Šią nelega
lią nuolaidą jaunavedžiams 
sustabdė finansų ministeris 
M. Wilsonas, kovojantis su 
$30 bilijonų pasiekusiais me
tiniais Kanados biudžeto de
ficitais ir $265 bilijonų val
džios skola, išaugusia libera
lų valdymo metais.

Antikomunistinės nuotaikos 
rašiniais yra pasižymėjęs il
gametis dienraščio “The To
ronto Sun” bendradarbis Lu- 
bor Zink, čekoslovakas, II D. 
karo metais už savo krašto 
laisvę kovojęs Vakarų sąjun
gininkų pusėje. Dabar jis nuo
latinėje savo skiltyje stropiai 
gina Čekoslovakijos bei kitų 
Sovietų Sąjungos okupuotų ša
lių teises, kritikuodamas pas
tarųjų metų laikotarpyje kelis
kart pasikeitusius Kremliaus 
vadus. Sovietų propaganda lig 
šiol visiškai ignoruodavo L. 
Zinko rašinius iki 1986 m. lap
kričio 12 d. Išimties susilaukė 
tą dieną Sovietų Sąjungai skir
ta rusiškoji Kanados CBC bend
rovės radijo laida, spaudos ap- 
žvalgon įjungusi L. Zinko 
straipsnį, paskelbtą dienraš
čio “The Toronto Sun” 1986 m. 
spalio 31 d. numeryje. Jame L. 
Zinkas teisingai kritikavo ne

Jai kas šios anketos dar ne
grąžino, prašomi neatidėlio
jant tai padaryti, kad šis užsi
mojimas nesitrukdytų dėl jū
sų delsimo.

Galimas dalykas, kad ne visi 
chorai ar vienetai buvo tiesio- 
ginai painformuoti, nes LMS 
muzikinė komisija informaci
jas išsiuntinėjo pagal turimus 
adresus, kurie gali būti ne
pilni.

Informacijų negavusieji cho
rai prašomi iki 1987 m. sausio 
15 d. kreiptis į LMS muzikinės 
komisijos pirmininkę Ritą 
Kliorienę, 24985 Pleasant Trail, 
Richmond Heights, OH 44143, 
USA. Tel. (216) 531-6459.

LKJ vykdomojo komiteto vardu 
LMS muzikinė komisija

nutrūkstančius sovietų kom
partijos vadų siekius pasaulį 
įjungti sovietinio komunizmo 
kontrolėn. Esą M. Gorbačio
vas, sąmoningai kurstyda
mas apgaulingas taikos ir nu
siginklavimo nuotaikas Vaka
ruose, nori išsaugoti strate
ginius Sovietų Sąjungos laimė
jimus pasaulyje. Kanada susi
laukė oficialaus protesto spau
dos konferencijoje, kurion bu
vo pakviestas jos ambasados 
Maskvoje reikalų vedėjas F. 
Tonguay. Konferencijoje L. 
Zinkas buvo apkaltintas Sovie
tų Sąjungos istorijos ir užsie
nio politikos klastojimu, an- 
tisovietine retorika, tapusia 
profesiniu žurnalisto ženklu. 
Buvo priminta, kad kaip tik 
šiuo metu siekiama artimes
nių ryšių tarp Kanados ir So
vietų Sąjungos. Tom pastan
gom gali pakenkti L. Zinko 
paskelbtas M. Gorbačiovo puo
limas. Kanados ambasadorius 
Maskvoje V. Turneris, reaguo
damas į Kanadai mestus kalti
nimus, teigė, kad ji nėra atsa
kinga už CBC radijo ir L. Zinko 
išvadas. CBC bendrovė gauna 
finansinę valdžios paramą, 
bet jos tarptautinių radijo 
laidų vadovai ir bendradar
biai vadovaujasi asmeninė
mis savo nuomonėmis.

Pasmerkęs materialistinę Ka
nados visuomenę, iš Montrea- 
lio 1986 m. lapkričio 21 d. iš
skrido Sovietų Sąjungos pilie
tis Arkadijus Berkutas su žmo
na Polina. Montrealyje jiedu 
praleido apie penkerius me
tus ir dabar Sovietų Sąjungon 
grįžo, jame palikę gilius sa
vo pėdsakus — $6.200 skolą 
dviejų butų savininkams ir 
keliems krautuvininkams. Iš- 
sikeldami iš vieno buto į ki
tą, Arkadijus ir Polina Berku- 
tai išsigabeno kai kuriuos 
prausyklos įrenginius, butui 
priklausančius elektros švies
tuvus, gėles, sieninį laikrodį. 
Montrealio krautuvėse, ruoš
damiesi kelionei į Maskvą, jie
du pirko brangiausius pa
smerktos materialistinės Ka
nados batus, krautuvininkams 
atsilygindami nepadengtais če
kiais, siekusiais $1.850. Net 
ir Sovietų Sąjungos konsulas 
G. Kaznatčevas Arkadijaus ir 
Polinos Berkutų elegesį pripa
žino nenormaliu, o vienas kon
sulato tarnautojas juos pava
dino eiliniais vagišiais.

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

“Tėviškės žiburių ” 
aukotojai

$1,000: S. S. Rakščiai; $100: L. 
Skripkutė; $60: J. Draugelis; $50: 
KLB St. Catharines apylinkės v-ba,
D. Kaunaitė, B. S. Sakalai, KLB 
Sault Ste. Marie apylinkės v-ba; 
$38: O. Lapinskienė; $25: P. Jute- 
lis, D. V. Paškovičiai, Pr. Budvi- 
dis, V. Slotkus; $20: A. Žebertavi- 
čius, A. Kanapka, S Barčaitis, L. 
Kurkulienė; $15: P. Skablauskas, 
A. Kalvaitis; $12: J. Rudzevičius; 
$11: J. Mockaitis.

$10: E. Šeirienė, B. Lukošius, P 
Gaidelis, F. P. Ragažinskas, L. Ole
ka, O. Tačilauskienė, A. Trečiokas, 
J. Zaleckis, Pr. Klimienė, A. Buš- 
manas, P. Stauskas, S. Plenienė, A. 
Petkevičius, O. Kudžmienė, St. Jo
naitis, Vyt. Laugalys, J. Vaičeliū- 
nas, J. Vizgirda, J. Šulcas, J Mika
lauskas, G. Venskaitis, Eug. Urbo
naitė, St. Žilevičius, dr. J Petri- 
konis.

$6: A. Kudžma; $5: J. Mejus, K. 
Linka, J. Gudelis, E. Smilgis, M. 
Raupėnienė, A. Martinkevičius, P. 
Mazaitis, S. Vyšniauskas, P Pet
rauskas, St. Pabrinkis, K. Žilvitis,
J. Kalainis, B r. Mozūras, Miami 
Lithuanian American Citizens 
Club, K. Zbarauskas; $4: A. Dir
žys; $3: M. Matusevičienė; $2: J 
Žiurinskas, M. Grigaras; $1: A. 
Vilkus.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė
$100: kun. dr. V. Skilandžiūnas; 

$60: A. Pilibaitis; $50: V. Lukas; 
$35: K. Ramonas, J. Zenkevičius; 
$30: G. Melnykas, V. A. Gustainis,
E. Švėgždienė, H. Šiaurys. J. Bace
vičius, V. Naruševičius, Vyt. Lau
galys, Eug. Stungurys.

$25: J. Kriščiūnas, O. Juodikie
nė, A. Laikūnas, J. Margo, V. L. 
Mickys, V. Liuima, K. Manglicas,
K. Meškauskienė, A. Pavilonis, A. 
Giniotis, J. Belazaras, K. Toliušis,
F. Kairys, A. Drazdauskas, E. Šle
kys, S. Vaičekauskas, kun. A. Pet
raitis, “Litas”, M. Pike, P. Gaide
lis, J. Vaidotas,- J. Tarvydas, A. 
Buožienė, P. Stosius, K. Meškaus
kas, L. Klevas, K. Mieželis, O. Čerš- 
kutė-Spidell, L. Skripkutė, St. Va
liukas, R. Geidukytė, P. Jutelis, 
E. Smilgis, kun. S. Šileika, A. Ska- 
beikienė, A. Štuikys, C. Pocius, F. 
P. Ragažinskas, J. Palys, St. Pociu- 
lis, J. Raguckas, A. Pranckevičius, 
A. Olis, Vyt. Paulionis, A. Martin
kevičius, V. Mikuckis, A. Mikoliū- 
nienė, R. J. Misiūnas, Al. Mileška, 
St. Mureika, P. Mazaitis, L. Mači- 
kūnas, M. Leparskas, P. Macijaus
kas, kun. J. Matutis, A. Trinkūnas,
J. Virbalis, St. Vaštokas, A. J. Vis- 
kontas, R. Vaitkus, A. Viskontas,
K. Lembertas, I. Kaliukevičienė, 
A. Žemaitienė, A. Žebertavičius, 
A. Kalvaitis, S. Kažemėkaitis, J. 
Jakaitis, E. Mardosienė, Arno 
Heid, P. Gabrėnas, V. Gotceitas, 
Br. Budvidis, Pr. Dikaitis, M. 
Yurkštas, M. Žėkienė, D. Radzevi
čienė, J. Petrauskas, J. Mockai
tis, C. L. Roman, J. Vipša, Mrs. S. 
Nedas, J. Užupis, V. Pėteraitis, 
V. Kalendrienė, A. Ališauskienė 
(Allis), P. Pogrimas, K. Stirbys, 
P. Skablauskas, St. Pabrinkis, A. 
Raudys, A. Šileika, A. Jankaitenė, 
dr. K. Narsčius, V. Puodžiūnas, 
Mrs. G. Stone, E. J. Sinkys, Z. Sta
naitis, K. Žilvitis, B. S. Sakalai, 
Vyt. Januška, J. Kozeris, Vyt. Du- 
bickas, J. Kalainis, J. Paukštys,
J. Vaičeliūnas, P. Kuliešis, P Ba
ronas, T. Varneckienė, Pr. Saka
lauskas, G. J. Vėlyvis, S. Styra, J. 
Litvinienė, Br. Užemis, M. Šelmys, 
Pr. Linkevičius, E. Senkuvienė, S. 
Barčaitis, J. Vaseris, J. Mackevi
čius, St. Labuckienė, K. Ratavičius,
V. Slotkus, P. Adomaitis, C. Nor
kus, G. Venskaitis, V. Valiulienė,
K. Vaičaitis, Eug. Urbonaitė, Vyt. 
Kamantas, G. Kaulius, A. Rukšys, 
M. Obelienius, Alf. Kairys, St. Ži
levičius, J. Žukauskas, Mrs. L. Sa- 
witz, V. Janulevičius, A. Vaitkus, 
dr. A. Valadka, dr. J. Petrikonis,
VI. Vilčinas, J. Baron, G. Jezukai- 
tienė.

Už dvejus metus po $30 rėmėjo 
prenumeratą atsiuntė: V. Sinkevi
čius. Už dvejus metus po $25 rėmė
jo prenumeratą atsiuntė: Pr. Sa
kalas, Ig. Gervinąs, D. V. Paškovi
čiai, VI. Rukšys.

Nuoširdus ačiū už paramą lietu
viškai spaudai. Dėkojame visiems, 
kurie, siųsdami reguliarią prenu
meratą, prideda ir auką.

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata - oro paštu 70 dolerių 
visuose laisvojo pasaulio kraštuose.

MOKA:
61/ž% už 90 dienų term, indėl. 
7 % už 6 mėn. term, indėlius 
71/z% už 1 m. term. Indėlius 
71/2% už 2 m. term, indėlius 
71/2% už 3 m. term, indėlius 
81/4% už GIC 1 m. garantuoti 

investavimo pažymėjimai 
73/4% už pensijų planą 
61/2% už specialią taup. s-tą 
6 % už taupymo s-tas 
6-7 % kasd. palūkanų sąskaita 
5’/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 .................... 101/2%
(fixed rate)

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

AKTYVAI virš 57 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 M6P 1A6

Telefonai: 532-8723 ir 532-1149

Taupyk ir skolinkis pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE PARAMA

ALFONSAS GARBENIS, sn. (tėvas). ALFONSAS GARBENIS, jn. (sūnus), 
sueina į vieną įstaigą. Po 35 metų 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, investacijų. (V. Day Capital 
Gains) ir patarėjas kituose nekilnojamo turto reikaluose.

daiva t. dalinda, ba.
associate broker

RELINK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

4887 dundas st. w<»st 
Islington, Ontario M9A 1B2 
res: 767-0999

232-2322
ISLINGTON-MAN^^uikus vienaaukštis - S:’. 00.
PALACE PIE^Qieju miegamųjų — $189'0^ 
ETOBICO^^.rijų miegamųjų—$169.^^ 
BLOOP^ VILLAGE - keturių irų^.mųjų — $215.000.

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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

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

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

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

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

Gražina Raškauskienė, B.Sc.

BROWN
namų 897-0068

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



AfA 
MARIJAI SVILIENEI

mirus,

jos dukras - BIRUTĘ ir LEONILDĄ, sūnus - JUOZĄ 
ir VITĄ su šeimomis bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame-

E. V. Bilevičiai
D. P. Vaitiekūnai

Brangiai Motinai

AfA
MARIJAI SVILIENEI

iškeliavus amžinybėn,

jos sūnus JUOZĄ ir VYTAUTĄ, dukteris, jų šeimas 
ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

R. R. Bagdonai G. J. Kažemėkai
G. P. Breichmanai D. L. Mačikūnai

Z. A. Saunoriai
A. Z. Stanaičiai

Torontiškio “Atžalyno" - tautinių šokių grupės mokytojos bei vadovės ir vienas vadovas. Iš k.: M. Hurst, A. Zanderienė, 
V. Vitkūnaitė, D. Krivaitė, V. Dovidaitytė, R. Turūta, J. Krikščiūnienė, D. Pargauskaitė Nuotr. B. Tarvydo

SKAITYTOJAI PASISAKO

Mylimai mamytei

a. a. MARIJAI SVILIENEI
mirus, jos sūnus - klubo valdybos narį VYTAUTĄ su 
šeima, JUOZĄ, vaikaičius RIČARDĄ, irgi valdybos narį 
ARVYDĄ su šeimomis bei kitus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame Jūsų liūdesio valandoje -

Hamiltono Giedraičio lietuvių žūklautojų ir 
medžiotojų klubo valdyba

Vilniečiui EDMUNDUI CICĖNUI 
mirus Ontario Londone, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą jo liūdinčiai žmonai 
LINDAI, broliui JERONIMUI su šeima, gyvenančiam 
Čikagoje, jo krikšto sūnui, giminėms išeivijoje ir okupuo
toje Lietuvoje -

S. Varanka,
Vilniaus krašto lietuvių sąjunga

AfA
VYTAUTUI-KAZIMIERUI KATELEI 

mirus,

seserį JONĘ ŠAPOČKINIENĘ su šeima ir visus 

artimuosius nuoširdžiai užjaučiame-

Lina Juzukonienė Justina ir Bonifacas Sriubiškiai 
Aldona Stadienė Vanda ir Bronius Saulėnai

AfA 
KAZEI ČEČKAUSKIENEI

mirus,

liūdesio valandoje vyrą PRANĄ, sūnų ZENONĄ, 
dukrą ALINĄ ir jos šeimą nuoširdžiai užjaučiame -

Vytas ir Elė Bilevičiai
Petras ir Danutė Vaitiekūnai

AfA 
KAZEI ČEČKAUSKIENEI

mirus,

jos vyrą PRANĄ, sūnų, dukrą, jų šeimas ir kitus 
gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

B. V. Cvirkos
S. J. Dambrauskai ir šeima

Oakville, Ontario
KLB OAKVILLES APYLINKES 

visuotinis narių susirinkimas 
įvyks 1987 m. sausio 11, sekmadie
nį, 3 v.p.p., Mykolo ir Olgos Kri
vickų namuose (111 McCraney St., 
Oakville). Kviečiami visi apylin
kės lietuviai susirinkime dalyvau
ti. Naujai atsikėlę Oakvillėn lie
tuviai yra kviečiami prisidėti prie 
Bendruomenės stiprinimo būti 
jos nariais. Valdyba

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometrists 

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
tel. 532-7115

Susitarus priima pacientus ir vakarais

RF/WKK
west realty inc., realtor i 

an independent member broker

Juozos (Joseph)
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 

Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose 'Vilnius” l-me aukšte.

1700 bloor street west 
toronto. Ontario M6P 4C3 769-1616 ,

“AU THE

WORLD"
MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

Tel. 231-4864,251-4025,251-4824 • Namų: 277-0814
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

LIETUVIŲ BIČIULĖS 
SVEIKINIMAS

Kaip sena lietuvių draugė nuo 
1960 metų, siunčiu visiems nuo
širdžius kalėdinius sveikinimus, 
linkėdama geriausios sėkmės nau
jaisiais 1987 metais. Aš branginu 
daugelio lietuvių draugystę Kana
doje ir JAV-se. Mano troškimas bei 
malda — kad sulauktume laisvos 
Lietuvos respublikos.

Mano vyras mirė 1982 m. Dėl to 
dabar gyvenu su savo sūnumi 
Thunder Bay, (nr. 216-1515 East 
Arthur St., Thunder Bay, Ont. 
P7E6H1).

Mano vyras buvo generaliniu 
Amerikos konsulu penkerius me
tus Ontario Hamiltone ir taip pat 
pažinojo daug lietuvių. Mons. J. 
Tadarauskas buvo geras mano 
draugas, kurio ne kartą buvau 
pagerbta.

Nuoširdžiai jūsų -
Edith Hyder-Jester

LENKIJOS SUVERENUMAS
Paryžiaus lenkų žurnale “Kon- 

takt” J. Darskis, apžvelgęs disku
sijas su lenkais dėl Vilniaus lie
tuvių spaudoje, piktinasi, kad 
Lenkija laikoma suverenia, ne
priklausoma valstybe (“TŽ” 1986 
m. 48 nr ). Nuostabu, kad Darskis, 
kuris bando spręsti lietuvių ir 
lenkų santykių klausimą, nenori 
pripažinti dabartinės Lenkijos 
padėties.

Lenkijos suverenumo ir nepri
klausomybės klausimas buvo iš
spręstas, kai Vakarų valstybės 
apsikeitė su ja ambasadoriais 
ir pradėjo kalbas su jos vyriau
sybe Varšuvoje.

Su pavergtais ir nesavarankiš
kais kraštais tokie santykiai ne
palaikomi. Pavyzdžiu gali būti 
Baltijos valstybės, kurių sovie
tinių vyriausybių Vakarų šalys 
nepripažįsta, ir todėl su jomis 
nepalaiko jokių diplomatinių san
tykių, ir jos nekviečiamos į jo
kias tarptautines konferencijas. 
Už Helsinkio baigminio akto pa
žeidimus Lietuvoje, pvz. kaltina
ma ne sovietinė Lietuvos valdžia, 
bet Maskva.

Tuo tarpu ne kas kitas, o Lenki
jos vyriausybė Varšuvoje, kuri 
1975 m. pasirašė Helsinkio susi
tarimus, yra kritikuojama už jų 
nevykdymą Lenkijoj. Kodėl?

I šį klausimą aiškiai atsakė per 
pasikalbėjimą Amerikos delega
cijos Helsinkio susitarimų per
žiūros konferencijoje Vienoje va
dovas ambasadorius Warren Zim
mermann: “Mes nepripažįstame 
sovietų įtakos sferos Rytų Euro
poje ir jos niekada nepripažin- 
sime. Kiekviena valstybė Helsin
kio procese yra pripažįstama kaip 
nepriklausoma ir suvereni vals
tybė, nors tikrovė nėra visai tokia 
(mano pabr., J.V.).

(We do not recognize a sphere 
of Soviet influence over Eastern 
Europe and we will never recog
nize it. Every state in the Helsinki 
process is recognized as an inde
pendent, sovereign state, even 
though the reality is not quite 
that (Newsweek, Nov. 10, 1986).

Tokios nuomonės laikosi ne tik
tai JAV-bės. Jei Darskiui ji nepa
tinka, jis gali gyventi savo fanta
zijos pasaulyje. Fantazuoja šia
me klausime ir “TŽ” bendradarbis 
J. B. skelbdamas savo išgalvotą 
teoriją apie “formą”, kuria sovie
tai valdo šį kraštą.

Juozas Vitėnas

RYŠYS SU LIETUVIAIS
Dėkoju už "TŽ" siuntinėjimą. 

Aš juos labai vertinu ir branginu. 
Įdomus laikraštis — duoda daug 
žinių iš viso pasaulio, ypač iš lie
tuviško pasaulio. Jį skaitydama, 
rodos, kalbuosi su juo ir jaučiuo
si esanti lietuvių bendruomenėje. 
Nesijaučiu atskirta nuo savo tau
tos. Tikiuosi, kad “TŽ” lankys ma
ne ir toliau — gal atsiras geros va
lios žmonių, kurie apmokės “TŽ” 
prenumeratą. Už tai būsiu labai 
dėkinga.

Sesuo Marcijona Klevinskaitė,
Prancūzija

PASAULYJE LĖČIAUSIAS
Jūsų savaitraštį “TŽ” palygin

ti gaunam gana tvarkingai, kar
tais pasitaiko, kad net gaunam 
ketvirtadienį, kai jūs jį išleidžia
te antradienį. Bet tai palyginti 
gana retai pasitaiko. Dažniau
siai gaunam šeštadienį ir po jo 
pirmadienį Bet būna atvejų, kad 
gaunam ir antradienį, taigi lygiai 
po savaitės po jo išleidimo. Tuo 
tarpu Montrealio "Nepriklauso
mą Lietuvą" gaunam maždaug po 
mėnesio nuo jos išleidimo. Kur ji 
visą tą mėnesį braido, sunku pa
sakyti. Atrodo, kad Kanados paš
tas savo lėtumu laimi pasaulinį 
rekordą. Tai turbūt žymiausias 
nuopelnas Jūsų Parroto.

B. A. Dundulis, 
Čikaga

NEBEGALIU SKAITYTI
Prašau ateinančiais metais 

“Tėviškės žiburių" man nebesiun- 
tinėti. Dėl senyvo amžiaus nusil
po sveikata ir nepajėgiu skaityti.

M. Vaišnys, 
Filadelfija

ATSISVEIKINANT
Gaila, kad turiu atsisveikinti 

su “Tėviškės žiburiais”. Tikėkite 
ne dėl pinigų ar dėl blogo pašto 
patarnavimo, tik dėl sveikatos, 
nes labai akys nusilpo, todėl dak
taras patarė neskaityti, žinoma, 
ir televizijai duoti poilsio.

Aš “TŽ” seniai prenumeruoju, 
bet labai mėgau. Ir tikrai bus liūd
na nesulaukti. Linkiu “Tėviškės 
žiburiams” dar ilgai gyventi ir 
lankyti visame laisvajame pasau
lyje lietuvius. Tad viso geriausio.

O. Ramonienė,
Britanija

CENZŪRA NEPRALEIDO
Turbūt neprisimenate mano 

praeitų metų sezoninio vaizdelio 
— jis buvo labai paprastas, bet 
jo Lietuvoje, atrodo, niekas ne
gavo. Jie ten pamanė, kad aš čia 
užsiėmęs savo jubiliejumi jiems 
nieko nepasiunčiau. Aš pasiun
čiau. Toje mano kompozicijoje 
žvaigždės spinduliai sudarė kry
žiaus formą. Matyt, todėl cenzūra 
juos visus sulaikė.

Seniau Lietuvoje žmonės saky
davo: “Bijo kaip velnias kryžiaus”. 
Dabar galima sakyti: “Bijo kaip 
komunistas kryžiaus .. .

Dagys, 
Toronto, Ont.

Kanados lietuvių fondas
NAUJI NARIAI:
1331. Sitkausko Kazimiero

atm.................................  $ 470
1332. Balžio Kazimiero atm...... 140
1333. Leknicko Liongino

atm..................................... 140
1334. Jasinevičiaus Vinco

atm.....................................  200
1335. Mačio Jono atm................ 325
1336. Kasperavičius Feliksas .. 100
1337. Jagučanskis Vytautas .... 100
1338. Laurinavičienė

Magdalena....................... 100
1339. Gudelis Jonas ir Marija . 100
1340. Vaitkienė Marija ............ 100
1341. Javienės Emos atm.......... 100
1342. Vasiliausko Juozo atm. ... 200
1343. Piečaitis Jonas ............... 100
1344. Starkevičius Juozas ....... 100
1345. Jankutės Elzės testamentinis

palikimas....................... 1000
1346. Klevo Rimo atm................ 100
1347. Šalkauskio moksleivių

ateitininkų kuopa........... 100
1348. Londono lėšų telkimo

skyrius ............................. 300
1349. Simonavičiaus Adolfo

atm.....................................  100
1350. Andriuškevičius Kostas ir

Jieva ............................... 1000
1351. Pečiulienės Marijos

atm.....................................  130
1352. X.X..................................... 100
1353. Dargužas Viktoras ir

Stefanija .......................... 100
PRADINIAI ĮNAŠAI:
Jankaičio atm.......................... $ 15
Sadausko Jono atm.......................  30
Štuopio A. atm............................... 25
Jokubauskas St.............................  40
Alšėno Prano atm.......... ............... 25
Samušio J. atm.............................. 25
Valaitis 0.......................................  20
Pocienės Anastazijos atm............ 60
Dūdos Jono atm............................  20

ĮNAŠUS PAPILDĖ:
3. Bersėno Juozo 

atm. ................  iki $ 3653
23. KLB Otavos apylinkė ... 8800

49. Gulbinsko Petro atm.....  1055
95. Gutausko Jono kun. dr.

atm.................................... 1955
176. Repečka Mykolas ir 1.....  300
284. Dargis V.V.....................  2000
326. Stankaus Kazio atm...... 1145
380. Treigio Sergijaus atm. ... 804
416. Ramūnienė Marija dr....  200
481. Kaškelio Juozo atm......  1050
537. Stalioraičio Juozo atm. ... 700
673. Kaziūnas A..................... 1300
577. Šlekys E. ir K..................  300
701. Mažeika Juozas ir

Birutė............................... 520
794. Zatorskiai S. ir E........... 8100
828. Obcarskis Antanas.........  200
829. Medžiotojų-meškeriotojų

klubas “Briedis”............. 300
898. Šarauskas Mečys ir

Ema .................................. 460
946. Mitalo A. atm...... ,............  500
947. Radzevičienė L................. 500

1030. Bernotai E. ir K............. 1600
1039. Didžbalio Jono atm........ 1640
1040. Domeikos Juozo atm.......  300
1114. Motiejūnas Vladas ........  400
1132. Savickas Balys .......... iki 500
1138. Noreikos Felikso

atm.....................................  300
1195. Bražiūnas Petras........... 500
1242. Girnys Kazys .................. 200
1303. Ralio D. testamentinis

palikimas..................... 31000
Nuoširdi padėka naujiems na

riams ir įnašus papildžiusiems. 
Yptinga padėka KLF įgaliotiniui 
Otavoje A. Paškevičiui, kuris sa
vo pasišventimu įjungė į KLF na
rių eiles turbūt daugumą Otavos 
ir apylinkės lietuvių. Dėl to KLB 
Otavos apylinkės įnašas yra di
džiausias visoje Kanadoje.

1986 m. naujų narių įsijungė į 
KLF arti 90. Pasižadėkime 1987 m. 
nepamiršti savo pareigos Lietu
vos laisvei atstatyti ir mūsų jau
nimui padėti, kad neužmirštų savo 
tautybės bei kalbos.

Įanšus siųsti: Kanados lietuvių 
fondas, 1573 Bloor St.W., Toronto, 
Ont. M6P 1A6. KLF

Advokatė
JOANA E. KURAS, ll. b. 
atidarė savo raštinę

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

Telefonas (41 6) 763-3362

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,

B.Sc., LL.B
2 Jane St., Suite 500 Telefonai:
Bloor ir Jane gatvių kampas įstaigos (416) 762-7393

< Toronto, Ontario M6S 4W3 namų 233-0303

ADVOKATAS A. PUTĖMS
nuo 1985 metų spalio 1 dienos 

perkėlė savo raštinę į
3425 Dundas St. W., Suite 200, 
(prie Jone St. ), Toronto, Ont. AA6S 2S4

Telefonas (416) 763-3362

Advokatas , '
PETRAS K. ŠIMONĖUS,

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

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

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

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

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

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD., REALTOR,
1614 Bloor St. West, Toronto, M6P 1A7 

(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.

KINGSWAY NATIONAL Tuel' ?^-2331
THE SIGN OF DISTINCTION STOS 537-28o9

TADUCUrR INSURANCE &IJH Hi 0-0. 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

Y lAIISAS
All Seasons Travel, B.D.

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

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 Pacevičienė-tel.(416) 846-7301, namų (519)853-3652 

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

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

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

— Bendrose Kūčiose ir Kalėdų 
šventės pamaldose gausiai daly
vavo tautiečiai iš įvairių vieto
vių. Ypač pažymėtinas religinis 
koncertas, atliktas parapijos cho
ro bei kamerinio kvarteto, solis
tų S. Žiemelytės ir R. Paulionio, 
vadovaujant muz. J. Govėdui.

— Pamaldos Wasagoje — sausio 
4, sekmadienį, 11 v.r.

— Sudburio lietuvių kolonijo
je religinei Lietuvos šalpai su
rinkta $594.00.

— Lietuvių kultūros muziejaus- 
archyvo vajui paaukojo: $1000 - 
Vyt. Staškevičius; $200-J. N. Bud
riai; $100-J. Rovas.

— Paaukojo: religinei Lietuvos 
šalpai $400 - J. N. Budriai; $100
- P. V. Dalindos, J. Prišas, J. Ro
vas; $50 - A. Z. Stančikai, P. A. 
Augaičiai; lietuvių klierikų fon
dui $50 - P. Mazaitis; lietuvių ka
pinėms $100 - J. Šeperys; $50 - T. 
Renkauskienė (a.a. Jono Šajuko 
25-rių mirties metinių proga); mo
tinos Teresės labdarai $30 - J. 
Rovas; kun. P. Ažubalio stipendi
jų fondui $70 - J. Rovas; $50 - M. 
Bulvičienė; a.a. Pr. Alšėnas (tes
tamentu) - $500; parapijai: $300 -
L. V. Morkūnai, dr. A.A. Valadkos, 
J.J. Zenkevičiai, E. Galiauskie- 
nė (savo vyro a.a. Kazimiero Ga- 
liausko atminimui); $200 - M. Ža
liauskas, dr. A.S. Pacevičiai; $100
- M. Žėkienė, O. Dementavičienė, 
P. Vilutis, S. Sinkienė, Aug. Kuo
las, V.R. Akelaičiai, S. Jakubaus
kas, H.P. Steponaičiai, V. Morkū
nas, A. Bajorinas, A.S. Petraičiai,
M. Duliūnas, B.V. Kišonai, J. Ra
dzevičius; $75 - O. Kirvaitienė; 
$68 - J. Pikšilingienė; $50 - J.M. 
Gudeliai, J.E. Girėnai, M.F., M. 
Dunchik, St. Jakubauskas, M. Jony- 
nienė, P.V. Dalindos, P.A. Augai
čiai, J.K. Povilaičiai, A L. Kamins
kai, dr. A.V. Dailydžiai, V.R. Kak- 
nevičiai, A.Z. Vaičeliūnai, R.J. Ka- 
rasiejai, S. Grigaliūnas, F. Barz
džius, dr. R.S. Sapliai, A.Č. Paže- 
rūnai, R.R. Kaknevičiai, K.D. Ba
tūros; $40 - A. Bliskienė.

— Mišios sausio 4, sekmadienį, 
9.30 v.r. - už a.a. Jonų Žėką, 11 v.r.
- už a.a. Adomą Kuniutį, a.a. Juo
zą ir Barborą Jagėlas bei Joną 
ir Sofiją Laurinavičius; Wasa
goje 11 v.r. - už a.a. Emą Javienę.

Lietuvių namų žinios
— Gruodžio 24 d. LN buvo su

rengta Kūčių vakarienė. Vadova
vo LN moterų būrelio pirm. A. Ju
cienė. Organizavo LN visuomeni
nės veiklos komitetas, padedamas 
vyrų ir moterų būrelių. Maistą pa
ruošė A. Gataveckas. Bendras Kū
čias valgė per 200 asmenų. Gies
mėms vadovavo sol. V. Verikai- 
tis. Meninę programą atliko sol. 
V. Verikaitis, muz. J. Govėdas ir 
V. Povilonis. Vaikučiams dovanė
les išdalino Kalėdų senelis. Šven
tiniam laikotarpiui LN išorę ir 
eglutes papuošė LN vyrų būre
lis, o stalus ir sales - LN moterų 
būrelis, kuris taip pat prisidėjo 
ir prie programos sudarymo.

A. a. Kazės Čečkauskienės 
atminimui vietoje gėlių Juo
zas Svilas ir Šiūlių šeima pa
aukojo “Tėviškės žiburiams” 
po $20, St. ir O. Žvirbliai, L. 
ir J. Koperskiai — po $30.

A. a. Marijos Svilienės atmi
nimui, užjausdami Birutę Lu
košienę, Vitas ir Filomena Ma
šalai paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $20.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šis penktadienis — mėnesio 

pirmasis. Ligoniai ir seneliai lan
komi namuose ir ligoninėse iš 
anksto susitarus. Penktadienį, 
7 v.v., — Šventoji valanda ir Mi
šios. Prieš Mišias klausoma išpa
žinčių. Šis šeštadienis — mėnesio 
pirmasis. Rožinio Mišios ir mal
dos — 11 v.r.; pensininkų namuo
se “Vilnius” Mišios — 5 v.p.p.

— Šv. Pranciškaus trečiojo ordi
no parapijos kongregacijos Mi
šios ir susirinkimas — sausio 6, 
antradienį, 10 v.r.

— Gruodžio 23 d. palaidotas 
a.a. Zenonas Danilevičius, 73 m.

— 1987 m. kalendorius, kurį iš
leido par. tarybos finansų sek
cijos pirm. St. Prakapas, jau iš
siuntinėtas nuolatiniams kalen
doriaus ėmėjams. Kurie paštu ne
gauna, gali jį įsigyti kioske.

— Mišios tėvams su mažais vai
kučiais, kurias organizuoja par. 
tarybos jaunų šeimų sekcija, 
įvyks sausio 11 d., 4 v.p.p., šven
tovėje. Po Mišių Parodų salėje
— vakarienė ir programa. Dėl 
maisto skambinti M. A. Kušlikie- 
nei 769-2321.

— Parapijos salės 1988 m. jau 
nuomojamos lietuviams. Nuo va
sario pradžios pradėsim nuomoti 
ir kitataučiams.

— Parapijai aukojo: $1,500 — E. 
ir dr. J. Čuplinskai; $700 — A. U. 
Kartavičiai; $500 — E. J. Sičiūnai; 
$350 — Eug. Urbonaitė ir L. Urbo
nas; $300 — B. Kazlauskaitė; $250
— P. R. Kūrai; $200 — Č. B. Joniai, 
A. Valienė, J. ir dr. O. Gustainiai; 
$150 — A. A. Laurinaičiai, S. Tu- 
mosienė; $120 — V. F. Skrinskai; 
$100 — A. V. Balniai, E. V. Abro- 
mavičiai, M. S. Bušinskai, V. V. 
Augėnai, L. L. Balsiai, I. V. Bis- 
kiai, I. V. Ignaičiai, S. V. Liuimos, 
E. G. Kuchalskiai, W. Kiškūnas, I. 
Kairienė, V. M. Kriščiūnai, H. S. 
Butkevičiai, V. P. Melnykai, R. M. 
Jaglowitz. M. S. Meškauskai, St. 
Pranckevičius, V. Vingelis, J. V. 
Simanavičiai, N. Preibienė, A. R. 
Šileikos, R. H. Simanavičiai, D. V. 
Šaltmirai, J. M. Vaseriai, V. A. Ši- 
peliai, D. Siminkevičius, O. Sva- 
rinskienė, V. T. Sičiūnai, E. Švėgž- 
dienė, H. Stepaitis, R. J. Vaitkevi
čiai, P. Žakas, J. A. Žakai, P. Žu
lys, K. R. Poškus, D. L. Vaidilos, 
E. A. Baltrušaičiai; $80 — R. J. 
Paškauskai, J. B. Maziliauskai; 
Religinei šalpai: $200 — A. Va
lienė; $50 — P. Gaidelis, D. Sima
navičiūtė.

— Mišios sausio 4, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už a.a. Marijoną Got- 
liebą, Marcelę ir Agotą Hirsch, 
9.20 v.r. — už a.a. Aleksandrą 
Byszkiewicz, 10.15 v.r. — už a.a. 
Mortą ir Vytautą Vingevičius, už 
8-to pėst. pulko žuvusius bei mi
rusius karius, 11.30 v.r. — už gy
vus ir mirusius parapijiečius; 
7 v.v. — už a.a. Pranę Siminkevi- 
čienę.

A. a. Kazės Čečkauskienės 
atminimui Zita ir Pranas Sa
kalai paaukojo “Tėviškės ži
buriams” $20, Eugenija Beržai- 
tienė — $10.

Patikslinimas. “TŽ” 1986 m. 
47 nr. išspausdintame straips
nyje apie Argentinos lietuvius 
“Nauji lietuvių rūpesčiai” yra 
sakinys: “Ekskursijos vadovu 
buvo vienintelės šiame .krašte 
organizacijos ‘Lietuvių rate
lis” ... Turėjo būti “vienin
telės šiame krašte lietuvių ko
munistų organizacijos”.

Visus kviečiame į 
Toronto lietuvių teatro 

vaidinamą rašytojo Anatolijaus Kairio 
trijų veiksmų komediją

SIDBARINĖ DIENA

| 1987 m. sausio 18, sekmadienį, 3.30 v.p.p., Toronto Lietuvių namų salėje.

i Ši komedija “Aitvaro" buvo sėkmingai suvaidinta teatrų festivalyje Čikagoje.
Bilietai: $5.00, pensininkams ir studentams - $4.00. “Aitvaras”

Lietuvių renginiai Toronte 1987 metais

Sęrašį sudarė - KLB TORONTO APYLINKĖS VALDYBA

RENGINIAI DATA VIETA

Jaunų šeimų vakarienė Sausio 11 Prisikėlimo salė
“Tauro" balius Sausio 17 Lietuvių namai
Vasario 16 minėjimas Vasario 15 Anapilio salė
“Atžalyno” vakaras Vasario 21 Lietuvių namų salė
Tikinčiosios Lietuvos diena Vasario 22 Lietuvos kankinių šventovė
KL Kat. centro suvažiavimas Vasario 28 Anapilio salė
LN Kultūros komisijos paskaita Kovo 1 Lietuvių namų salė
Tikinčiosios Lietuvos diena Kovo 1 Prisikėlimo šventovė
Kaziuko mugė Kovo 1 Prisikėlimo salės
Lietuvos krikščionybė - paskaita Kovo 8 Lietuvių namų salė
Jaunų talentų popietė Kovo 8 Anapilis
Prisikėlimo bankelio susirinkimas Kovo 8 Prisikėlimo salė
“Aukuro” vakaras Kovo 14 Prisikėlimo salė
Lietuvos krikščionybė - paskaita Kovo 15 Lietuvių namų salė
"Paramos" susirinkimas Kovo 22 Lietuvių namų salė
Prisikėlimo par. vakarienė Kovo 22 Prisikėlimo salė
Lietuvos krikščionybė - paskaita Kovo 29 Prisikėlimo salė
Lietuvių namų susirinkimas Kovo 29 Lietuvių namų salė
Lietuvos krikščionybė - paskaita Balandžio 5 Prisikėlimo salė
Muzikos ir dainų koncertas Balandžio 12 Anapilis
Filatelistų paroda Balandžio 12 Lietuvių namų salė
“Tėviškės žiburių” vakaras Balandžio 25 Anapilio salė
Velykų stalas Balandžio 26 Lietuvių namų salė
Baltiečių moterų popietė Balandžio 26 Prisikėlimo salė
“Atžalyno" vakaras Gegužės 2 Lietuvių namų salė
LN kultūros kom. paskaita Gegužės 3 Lietuvių namų salė
“Volungės” koncertas Gegužės 3 Prisikėlimo salė
Karasaga (Karavanas) Gegužės 9 Anapilio salė
Maironio mokyklos vakaras Gegužės 23 Lietuvių namų salė
“Gintaro" vakaras Gegužės 24 Anapilio salė
Kapinių lankymo diena Gegužės 31 Anapilis
Karavanas Birželio 18-27 Prisikėlimo salės
Lietuvos kankinių par. šventė Rugsėjo 27 Anapilis
Lietuvos krikščionybės šventė Spalio 10-11 Anapilis
Kapinių lankymo diena Lapkričio 1 Anapilis
“Atžalyno“ vakaras Lapkričo 15 Lietuvių namų salė
Rekolekcijos Gruodžio 18-20 Lietuvos kankinių šventovė
Naujų metų sutikimas Gruodžio 31 Anapilis, Lietuvių namai, 

Prisikėlimas

Toronto lietuviams
Kanados Lietuvių Bendruome
nės Toronto apylinkės tarybos 
rinkiminės komisijos pranešimas

Bendruomenės nariai, norin
tieji kandidatuoti į KLB To
ronto apylinkės tarybą, prašo
mi paduoti pareiškimą šios ko
misijos pirmininkui V. Tasec- 
kui (3221 Trelawny Circle, Mis
sissauga, Ont. L5N 5C7 arba pa
likti Lietuvių namų pašto dė
žutėje nr. 2), pažymint savo 
vardą, pavardę, adresą ir tele
fono numerį. Reikia pridėti pa
reiškimo datą ir parašą. Pareiš
kimai turi būti įteikti iki 1987 
m. sausio mėn. 5 d. Rinkimai 
bus sausio mėn. 25 d. visose pa
rapijose ir Lietuvių namuose. 
Bus renkami 25 tarybos nariai.

Rinkiminė komisija
Šie 1987 metai yra Lietuvos 

krikščionybės 600 metų su
kakties metai. Organizacinis 
sukakties komitetas Kanadoje, 
sudarytas iš lietuvių organi
zacijų ir parapijų (katalikų ir 
evangelikų) atstovų, yra su
planavęs visą eilę renginių 
(žiūr. “TŽ” 1986 m. 50 nr.). Ka
nados lietuvių katalikų cent
ras, kurio rūpesčiu buvo suda
rytas minėtas organizacinis 
komitetas, rengia savo narių 
(parapijų ir organizacijų at
stovų) suvažiavimą 1987 m. va
sario 28, šeštadienį, Anapily
je. Į suvažiavimą kviečiami 
katalikų parapijų bei misijų 
kunigai, tarybų nariai ir orga
nizacijų pirmininkai arba jų 
atstovai. Suvažiavimas bus in
formacinio pobūdžio, ribosis 
Lietuvos krikščionybės sukak
ties klausimais ir išrinks nau
ją vadovybę trejų metų laiko
tarpiui.

Lietuvos atstovo Vašingtone 
dr. Stasio Bačkio šventinis 
sveikinimas gautas pavėluotai 
ir negalėjo patekti į kalėdinį 
“TŽ” numerį. Jame Lietuvos at
stovas ir diplomatijos šefas 
rašo: “Labai dėkoju spaudai, 
radijo valandėlėms, veiks
niams, visoms organizacijoms 
ir visiems geros valios tau
tiečiams už ryžtingą veiklą 
Lietuvos laisvės reikalais 
bei už pavergtų lietuvių tei
sių gynimą. Kartu visiems dė
koju už palankią atodairą Lie
tuvos diplomatinei ir konsu
linei tarnybai. Linkime, kad 
1987 metai būtų visiems sėk
mingi asmeniškai ir ypač gi
nant Lietuvos laisvės bylą”.

Tautos fondui 1986 m. aukojo: 
$200 — B. S. Vaičaičiai; $150 —
J. V. Margiai; $100 — J. Gipas, 
Lietuvių evangelikių moterų 
draugija, J. Slivinskas, B. Lac- 
kus, A. Urbonas; $50 — L. Če- 
sėkienė, A. E. Lorenz, B. R. 
Pakštas, Balys (Bill) Savickas, 
P. G. Stauskai; $40 — A. Bajo
rinas, J. Vitartas; $25 — A. Bra- 
zis-Braziukaitis, M. Duliūnas,
K. Lembertas; $21 — D. L. Vai
dilos; $20 — A. Artičkonis, O. 
R. R. Berentai, M. Gegužis, J. 
Krasauskas, J. Sičiūnas, No. 
179.; $10 — J. E. Beniečiai, P. 
Dranginis, E. Raudys, J. Riau
ba, A. Seliokas, S. A. Štuikiai. 
Už aukas nuoširdžiai dėkoja
me!
Tautos fondo Toronto atstovybė

A. a. Juozo Urbono atmini
mui vietoje gėlių aukojo Tau
tos fondui: $100 — Vilgalių 
ir Kibirkščių šeimos; $20 — J. 
Poška, M. Račys, dr. J. Rim
šaitė; $10 — G. Adomaitienė,
L. L. Balsiai, J. Budreika, A. 
A. Juciai, V. Matulevičius, V. 
Paulionis, D. T. Renkauskai, 
A. Statulevičiai, W. K.; $5 — 
A. Bričkus, J. Janušas, Z. P. 
Ivanauskai, V. Karnilavičius, 
J. Pažemeckas, A. Vingėla, A. 
Vinskas, J. Žaldokas; $10 — Li
nas Markelis. Nuoširdus ačiū 
visiems aukojusiems!
Tautos fondo Toronto atstovybė

Gauti sveikinimai "TŽ” dar
buotojams ir skaitytojams iš 
Ontario premjero D. Peterso
no ir opozicinės socialistų 
partijos vadovo B. Rae šeimų.

Sausio 11, sekmadienį, 2 v.p.p., 
Lietuvių namų vyrų būrelio

METINIS SUSIRINKIMAS.
Darbotvarkėje: valdybos pranešimai, diskutuojami 

ateities planai, renkama nauja valdyba.

Po susirinkimo - vaišės. Nariai ir visi suinteresuoti 
būrelio veikla kviečiami dalyvauti.

Būrelio valdyba

Medžiotojų ir žūklautųjų klubo “Tauras” |
metinis balius -

1987 m. sausio 17, šeštadienį, 6 v.v., į 
Toronto Lietuvių namuose (1573 sioor st.w.) į 
Mergaičių kvartetas, stirnienos vakarienė, baras, šokiai, loterija. }
Bilietai - $15.00. Gaunami LN popietėse, pas J. V. Šimkų tel. / 
231 -9425, narius ir prie įėjimo. W

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

indėlius iki $1000 - 3% metinių palūkanų

praneša, kad nuo 1987 m. sausio 1 dienos už 
indėlių (čekių) sąskaitas bus mokamos 
dieninės palūkanos ir jos bus prirašomos 
kiekvieno mėnesio gale.

Šiuo metu bus mokama:
už

už indėlius iki $5000 - 4'/2% metinių palūkanų 

už indėlius virš $5000 - 6’/4% metinių palūkanų

Šalia GIC vienerių metų su palūkanų prirašymu 
terminui suėjus, įvedama nauja GIC, kurios palūkanos 
bus ’/4% mažesnės, bet jos bus išmokamos kas mėnesį. 
Tai labai patogi sąskaita mūsų pensininkams, kurie nori 
turėti mėnesines pajamas už savo santaupas.

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas

Kristaus gimimo šventė To
ronte ir šiais metais susilaukė 
didelio tautiečių dėmesio. Ar
tėjant šiai šventei, gruodžio 
21 d. “Volungės” ir parapijos 
vaikų choras Prisikėlimo šven
tovėje surengė prieškalėdines 
apeigas su procesija, žvakė
mis, šviestuvais, giesmėmis, 
Šv. Rašto skaitymais. Vadova
vo muz. D. Viskontienė. Bend
ros Kūčios buvo surengtos 
Anapilyje ir Lietuvių namuo
se su atitinkamomis apeigomis 
bei giesmėmis, kurioms vado
vavo sol. S. Žiemelytė (Ana
pilyje) ir sol. V. Verikaitis 
(LN). Abiejose vietose lankėsi 
ir Kalėdų senelis. Kūčių naktį 
religiniai koncertai įvyko Lie
tuvos kankinių ir Prisikėlimo 
šventovėse. Lietuvos kankinių 
šventovėje programą atliko pa
rapijos choras, solistai — S. 
Žiemelytė, R. Paulionis ir ka
merinės muzikos kvartetas, va
dovaujant muz. J. Govėdui. Pri
sikėlimo šventovėje koncerti
nę programą atliko parapijos 
choras, solistai - J. Sriubiš- 
kienė, A. Simanavičius, V. Ve
rikaitis, vargonais palydint 
sol. L. Marcinkutei.

Atitinkamą kalėdinę progra
mą turėjo ir ev. Išganytojo 
parapija pagal savo apeigas.

Kalėdų proga dosnias aukas 
“Tėviškės žiburiams” atsiun
tė: $500 — Hamiltono lietuvių 
kredito kooperatyvas “Talka”; 
$100 — prel. Jonas Balkūnas; 
$50 — Feliksas Mackevičius, 
Juozas ir Zosė Rickai; $30 — O. 
Okmanienė (a.a. Juliaus Okma- 
no mirties metinių proga); $20 
— Jurgis ir Regina Mikailos; 
$15 — Pensininkų klubo valdy

ba St. Petersburge. Prel. J. Bal
kūnas prie savo čekio pridėjo 
šias eilutes: “Dievas žino kaip 
ilgai gyvensiu. Kol gyvas, no
riu skaityti ‘Tėviškės žibu
rius’. Dieve padėk ir laimink 
jus visada”. J. ir Z. Rickai 
rašo: “Grįžę iš kelionės po Azi
ją, neradome gyvųjų tarpe sa
vo šeimos gydytojos a.a. Onos 
Valaitienės. Jos atminimui 
skiriame $50 auką ‘Tėviškės 
žiburiams”. Visiems aukoto
jams reiškiame nuoširdžią pa
dėką.

Kristaus gimimo šventės 
bei Naujų metų proga dauge
lis “TŽ” skaitytojų atsiuntė 
sveikinimus bei geros sėkmės 
linkėjimus šio savaitraščio 
darbuotojam. Visiems reiš
kiame nuoširdžią padėką, 
ypač tiems “TŽ” skaitytojams, 
kurie švenčių proga specia
lia auka parėmė šio savait
raščio leidybą. Visiems lin
kime sėkmingų 1987 metų.

Dr. Kęstutis Valiūnas, VLI- 
Ko garbės pirmininkas, ir jo 
šeima vietoje šventinių svei
kinimų paskyrė lietuviškai 
spaudai $100, iš kurių $25 — 
“Tėviškės žiburiams”.

Kanados užsienio reikalų mi
nisterija praneša, kad kana
diečiai (piliečiai), išsiimdami 
užsienio pasą kelionėms, gali 
neįrašyti savo gimimo vietos 
saugumo sumetimais. Tokiu at
veju reikia kreiptis įprastu 
būdu į pasų išdavimo įstaigą. 
Ministerijos pranešime betgi 
pažymėta, kad su tokiu pasu, 
kuriame nepažymėta gimimo 
vieta, gali būti sunkumų ke
liaujant į kai kurias valstybes.

fig MONTREAL
Vargonų koncertas 1986 m. gruo

džio 13, šeštadienį, St. Jean- 
Baptiste šventovėje buvo nuosta
bus. Vengrų kilmės vargonų vir
tuozas Ksaveras Vargus, atrodo, 
išgavo viską, ką didingi vargo
nai galėjo duoti. Gražiai derino
si sol. Ginos Čapkauskienės dvi 
W. A. Mozarto giesmės. Gaila, kad 
klausytojų buvo ypatingai mažai 
— prieškalėdiniai apsipirkimai, 
šaltas oras, matyt, sulaikė daly
vius nuo šio puikaus koncerto. 
Iš lietuvių tedalyvavo keturi as
menys — jų tarpe Vaclovas Povi
lonis iš Toronto.

KLK Moterų draugijos Mont- 
realio skyriaus metinė šventė 
įvyko gruodžio 14 d. Aušros Var
tuose. Moterų intencija Mišias 
laikė kun. Iz. Sadauskas. Pamal
dose moterys dalyvavo su savo vė
liava.

Salėn susirinko apie 160 asme
nų. Rengėjos tiek dalyvių nesi
tikėjo, nes teko pridėti keletą 
stalų. Po skyriaus pirm. Danutės 
Staškevičienės atidaromojo žo
džio ir klebono kun. Juozo Ara- 
nausko invokacijos pirmą kartą 
Montrealyje pasirodė daininin
kas Vaclovas Povilonis su pla
čia programa. Pats sau pritar
damas pianinu, gitara ar akordeo
nu padainavo apie dvidešimt dai
nų. Nuoširdus įvairių dainų at
likimas sužavėjo visus klausy
tojus. Atrodo, kad ateinantį pa
vasarį V. Povilonio Montrealyje

vėl susilauksime.
Po koncerto buvo pietūs ir lo

terija. Papietavus V. Povilonis 
su balsingesniais montrealiečiais 
savo koncertą dar gražiai pratęsė.

Gintarė Jurkutė (žemaitiškai
— Jurkaitė) susižiedavo su Aru 
Piečaičiu. Vestuvės numatomos 
1987 m. rudenį. Pažymėtina, kad 
Gintarės sesutė Rima ir Aro bro
lis Rimas yra vedę prieš trejus 
metus. Jurkų ir Piečaičiu šeimos 
yra aktyvios lietuviškoje veiklo
je.

Saulius ir Johane Brikiai pa
krikštijo savo sūnelį Aleksand- 
ro-Sauliaus vardais.

Janina ir Albinas Blauzdžiūnai 
susilaukė dar vieno vaikaičio
— sūnui Arvydui ir Dianai Blauz- 
džiūnams gruodžio 9 d. Toronte 
gimė berniukas.

Solistė Gina Čapkauskienė sau
sio 7 d., 8 v.v., prieš ledo ritulio 
žaidynes “Forume” giedos “O Ca
nada”. Šią žinutę rašant, buvo 
žinoma, kad tos rungtynės tikrai 
bus transliuojamos per antrą ir 
dešimtą prancūziškus kanalus. 
Tikėtina, kad transliuos ir ang
liški kanalai.

A. a. Eduardas Jurkschat, 90 m. 
amžiaus, mirė gruodžio 7 d. Po pa
maldų St. John’s liuteronų švento
vėje palaidotas gruodžio 10 d. 
Mount Royal kapinėse. Liūdi dvi 
dukterys ir sūnus su šeimomis bei 
kiti artimieji B.S.

Greitas ir tikslus patarnavimas

Tel. Bus.: 722-3545 PETRAS ADAMONIS 
Res.: 256:5355 C. i. B.

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. 
3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1 L7

Q MONTREALIO LIETUVIŲ LI 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 S600,000.

MOKA UŽ:
Certifikatus .................. 8'/2% Taupymo-special...... ..... .... 6 %

Term, indėlius: Taupymo - su gyv. dr........ .... 53/4%
1 metų .............. .... 73/4% Taupymo-kasdienines .... .... 5 %
180 d. -364 d.......... 7’/2% Einamos sąsk.................... .... 5 %
120 d. - 179 d.......... 7’/4% Pensijų - RRSP - term..... .... 83/4%
30 d. - 119 d..........7 % Pensijų - RRSP - taup...... ... 63/4%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 93/4%, asmenines - nuo 103/4%

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

Europos rajono lietuviai 
skautai-tės, sveikindami lie
tuviškus laikraščius Kalėdų 
šventės proga, atsiuntė svei
kinimą ir “TŽ" per savo vado
vą B. Vaitkevičių.

Vietoje kalėdinių sveikini
mų atvirukais į bendrą svei
kinimą “Tėviškės žiburiuo
se” įsirašė ir jiems paaukojo 
$40 — Antanas ir Ona Baltrū
nai iš Colgan, Ont.; $30 — Sta
sys Paketuras, West Lome, 
Ont; $25 — P. M. Krilavičiai 
iš Keswick, Ont., Feliksas Mac
kevičius iš Čikagos.

Anglų kalbos kursus neang- 
lams rengia York universite
to “Centre for Continuing 
Education”. Pirmoji grupė bus 
mokoma antradienių vakariais 
ir prasidės 1987 m. sausio 20 
d.; antroji grupė — šeštadie
nių rytais ir prasidės sausio 
24 d. Pirmosios grupės kaina 
— $160, antrosios — $190. Te
lefonas informacijai (416) 736- 
5025, ext. 2504.

Kanados parlamento narys 
A. Witer, artimas lietuvių 
bičiulis, įvairiom progom ke
lia Baltijos valstybių okupa
ciją krašto parlamente. Š. m. 
birželio 9 d., kai iškilo žmo
gaus teisių klausimas specia
liame komitete, A. Witer pada
rė priekaištą Kanados atstovui 
Jungtinėse Tautose S. Lewis, 
kuris jose kalbėdamas pami
nėjo sovietų okupuotą Afganis
taną, bet nepaminėjo Lietu
vos, Latvijos ir Estijos oku
pacijos. S. Lewis pareiškė tuo 
klausimu gavęs laiškų; sakė tai 
nesąs jo politinio nusistaty
mo ženklas, bet tiktai tinka
mos progos dalykas. Baltijos 
valstybių klausimą esą reikia 
kelti, kad nenugrimztų istori
joje ir jos neiškreiptų.

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

PARDUODAMI žemesne kaina odi
niai šilti batai, kurių šiuo metu 
krautuvėse negalima gauti. Skam
binti tel. 534-6803 Toronte.

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

BRONIUS KARALIUS prašomas 
paskambinti “TŽ” redakcijai. Apie 
jį teiraujasi vienas iš jo pažįsta
mų, nežinantis jo adreso.

PARDUODAMAS 1977-tų metų 
“Ford-Grenada“. Apie 55.000 my
lių. Gerai atrodo ir gerai važiuo
ja. Kaina — $950. Taip pat parduo
du spalvotą televizorių 26” gera
me stovyje. Kaina — $220. Skam
binti tel. 767-6354 Toronte.

SHANNON FLORIST LTD. 
gėlių krautuvė

Savininkė LINDA MacDONALD 
357 Jane Street, Toronto, Ontario 
M5S 3Z3. Tel. 766-2367

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ. 
MENIŠKAI PARUOŠIA gėles ir jas 
pristato vestuvėms, ligoniams, lai
dotuvėms, įvairiems parengimams. 
Skambinti tel. 767-9372, 710 Annette 
St., Toronto, Ont. M6S 2E2.

EUROPEAN 
CATERING 

Gaminamas maistas visom progom, 
parūpinama salė, muzika, gėlės, 
sutvarkomi gėrimų (baro) reikalai. 
Skambinti bet kuriuo laiku: An
tanas Gataveckas te). (416) 239-4496 
Toronte.


