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Bylos, kurių neturėtų būti
Visi jieškome teisingumo kasdieniniame gyvenime. 

Kiekviena skriauda yra žaizda, kuri, jei greitai negydo
ma, išsiplečia ir darosi vis labiau žalinga. Net ir vaikai 
savo tarpe laikosi teisingumo, ir, jeigu atsiranda ginčas, 
jį tuoj pat išsprendžia šeimos tėvai, mokytojai arba vy
resnieji. Be teisingumo neįmanomas ne tik šeimos, bet ir 
visuomenės gyvenimas. Ten, kur jis pažeidžiamas, kyla 
ginčai, nesusipratimai, kovos, pikti barniai, jieškojimas 
savos “teisybės”. Visuomeninėje plotmėje susidaro du 
frontai, kovojantys už savo “teisybę”. Tuo būdu drums
čiamas visuomeninis gyvenimas. Abi pusės gina savą
sias “teisybes” ir nuošaliai stovintiems darosi neaišku 
kur iš tikrųjų yra tikroji teisybė. Tokiais atvejais reika
lingas neutralus sprendėjas, abiem pusėm priimtinas. 
Organizacijos paprastai turi savo garbės teismus, kuriems 
nariai gali patikėti savo skundus bei pavesti jų išspren
dimą. Neorganizaciniai asmenys galėtų tokiais atvejais 
kreiptis į vadinamąjį trečiųjų teismą, kurin abi pusės 
pakviečia joms patikimus asmenis. Deja, mūsų visuome
nėje linkstama jieškoti savos teisybės kovos būdu, sten
giantis savo “skriaudėją” nugalėti, suniekinti, parblokš
ti. Kas tokioje kovoje pasirodo pajėgesnis, tas būna ir 
“teisingesnis”.

KITAS mūsų visuomenėje populiarus teisingumo 
jieškojimo būdas yra valstybiniai teismai. Be
veik visi lietuviai išeiviai yra tapę vienos ar ki

tos valstybės piliečiais ir jaučiasi turį teisę kreiptis į tos 
valstybės teismus. Tai, žinoma, natūralus procesas. Juk 
valstybės teismai tam ir įsteigti, kad teisingumo pažei
dimai būtų atitaisomi ir kad visuomeninis bei šeiminis 
gyvenimas eitų normalia, humaniška vaga. Deja, ir šioje 
srityje dažnai persistengiama - atsiranda bylos dėl maž
možių, kuriuose lemia ne tiek teisingumo pažeidimas, 
kiek asmeninės ambicijos užgavimas. Lietuvoje tokios by
los buvo vadinamos bylomis dėl linų markos. Pasitaiko 
tokių bylų ir dabarties išeivijoje daugiausia privačių 
reikalų plotmėje. Visuomeniniame gyvenime iškyla pla
tesnio masto bylos, kurios atsiduria valstybiniame teis
me. Prieš keliolika metų viena tokių bylų garsėjo Brazi
lijoje, kur lietuviai jėzuitai, pasiryžę apaštalauti tarp 
savo tautiečių, kai kurių vietinių veikėjų buvo kamuo
jami teisme. Daugiausia teisminių bylų iškilo Čikagoje. 
Vadinamoji Reorganizuota Lietuvių Bendruomenė atsi
dūrė teisme dėl Lietuvių Bendruomenės vardo pasisa
vinimo. “Draugo” dienraštis susilaukė teisminių bylų iš 
vieno buvusio savo redaktoriaus,ir vieno buvusio admi
nistratoriaus.

LIETUVIŲ visuomenė į tokias bylas žiūri su tam tik
ru susirūpinimu. Jei tai būtų grynai asmeninio po- 

būdžio bylos, mažai kas jomis domėtųsi, bet kai 
paliečiami visuomeniniai reikalai, kyla bendras susirū

pinimas. Visų pirma darosi aišku, kad tos bylos reiškia 
visuomenėje atsiradusias žaizdas, kurioms gydytojų jieš- 
koma pas svetimuosius (tautine prasme), t.y. valstybinia
me teisme. Tai rodo mūsų tautinės bendruomenės silpny
bes, jos nepajėgumą gydyti žaizdas savomis jėgomis. Be 
to, tai reiškia ir tautinio prestižo pažeidimą. Svetimųjų 
akyse pasirodome kaip ambicingi peštukai, kuriems ne
gaila išmesti dešimtis tūkstančių dolerių teismo bei ad
vokatų išlaidom. Net ir tuo atveju, kai viena kuri pusė 
laimi teisminę bylą, tautinė bendruomenė, kaip visuma, 
pralaimi, nes tarptautinėje viešumoje pasirodo sužeis
tu veidu tarpusavio peštynėse. Dėl to tenka džiaugtis ži
nia, kad R. Bendruomenės ir JAV Lietuvių Bendruome
nės byla teisme po ilgo tampymosi nutraukiama. Pana
šios žinios reikėtų laukti ir iš bylų kėlėjų dienraščiui 
“Draugas”. Valstybinis teismas nėra vienintelis teisin
gumo jieškojimo būdas. Jis turėtų būti surastas savos 
tautinės bendruomenės rėmuose. O jis gali būti surastas 
abiejų pusių gera valia. Bylos laikraščiui yra smūgiai jo 
egzistencijai ir pačiai visuomenei. Jos yra nuostolingos 
ir bylų kėlėjams. Tokių bylų neturėtų būti.

PašaLilio įvykiai
NESIBAIGIANTYS STREIKAI ATNEŠĖ POLITINĘ KRIZĘ 
Prancūzijos premjerui J. Chiracui, buvusiam Paryžiaus bur
mistrui, dabartiniam naujųjų gaullistų sąjūdžio vadui. Anks
tyvą 1986 m. pavasarį parlamento rinkimus su nežymia atstovų 
dauguma laimėjo dešiniųjų grupių koalicija, išstūmusi Pran
cūziją valdžiusius socialistus. Valdžioje liko tik socialistas 
Prancūzijos prez. F. Mitterrandas. Mat parlamentas yra renka
mas penkeriem metam, o prezidentas - septyneriem. Prez. F. 
Mitterrandui iki termino užbaigos tada buvo likę dveji metai. 
Daug kam atrodė, kad premjerui J. Chiracui bus sunku bend
radarbiauti su socialistu prez. F. Mitterrandu, kurio partija 
pralaimėjo parlamento rinkimus, bet jis pats vis dar tebėra

KANADOS ĮVYKIAI

Apgaulūs politiniai pabėgėliai
Vis daugiau piktnaudžiavimo 

susilaukia Kanados teikiama 
politinė globa pabėgėliams, 
plačiai jiems atvėrusi vartus 
Kanadon. Net ir pats imigraci
jos ministeris B. Bouchardas 
prisipažįsta, kad ja besaikiš
kai naudojasi nelegalūs atei
viai. Pagarsėti spėjo politi
niais pabėgėliais pasivadinę 
Šri Lankos tamilai, patys sa
vo lėšomis pasisamdę laivę ne
legaliai kelionei Kanadon iš 
V. Vokietijos, kur jiems jau 
buvo suteikta globa. Politi
nius pabėgėlius buvo pradėju
si vaidinti ir ateivių banga iš 
Portugalijos, teigusi, kad val
džia ten persekioja religinę 
Jehovos liudininkų sektą. Tų 
tariamų pabėgėlių antplūdį su
stabdė visiems portugalams 
įvestos įvažiavimo Kanadon vi
zos. Dabar staiga prasidėjo 
turkų ateivių banga, atvyks
tanti keleiviniais lėktuvais 
Montrealio Mirabel orauostin.

Švenčių savaitgaliais jų susi
laukta po kelis šimtus. 1986 m. 
gruodžio 26, antrąją Kalėdų 
dieną, Montrealin atskrido 
apie 600 neva politinių pabė
gėlių, kurių eilėse buvo net 
273 turkai. Kiti Montrealin at
vyko iš Irano, Ganos, Šri Lan
kos, Somalijos, Pakistano, In
dijos. Nuo 1986 m. birželio 1 
d. Kanada įsileido beveik du 
tūkstančius politinių pabėgė
lių iš Turkijos. Tiesa, didžio
ji jų dalis atvyksta kaip eili
niai turistai, kurie iš Turki
jos įsileidžiami be vizų. Poli
tiniais pabėgėliais pasiskel
bia vėliau, kai prasideda ap
klausinėjimas, sužinoję, kad 
tokiam statusui nustatyti rei
kia kelerių metų ir kad tam 
laikui duodamas leidimas pa
silikti ir dirbti Kanadoje. Pas
taruoju metu Kanados vyriau
sybė įvedė vizas Turkijos ir 
kelių Afrikos valstybių pilie
čiams. (Nukelta į 8 psl.)

Okupuotos Lietuvos Katalikų Bendrijos vadovai Šiluvoje iškilmių metu 1985 m. Iš kairės: prel. K. DULKSNYS- 
Panevėžio vyskupijos valdytojas, vysk. J. STEPONAVIČIUS - apaštalinis Vilniaus arkivyskupijos administrato
rius (ištremtas, gyvena Žagarėje), vysk. V. SLADKEVIČIUS - Kaišiadorių vyskupijos apaštalinis administrato
rius, arkiv. L. POVILONIS - Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštalinis administratorius, vysk. 
A. VAIČIUS - Telšių vyskupijos apaštalinis administratorius, vysk. J. PREIKŠAS - Kauno bei Vilkaviškio pagal
bininkas. Trūksta vysk. VL. MICHELEVIČIAUS - Kauno bei Vilkaviškio apašt. administratoriaus pagalbininko, 
kuris buvo įšventintas vyskupu 1986 m. gruodžio 7 dienų Kauno arkikatedroje-bazilikoje

Tarp Vatikano ir Kremliaus
Amerikiečių dienraščio ir italų ko; itmistų žurnalisto samprotavimai

Didžiojoje spaudoje gana 
dažnai keliamas Vatikano ir 
Kremliaus santykių klausimas, 
ypač atėjus valdžion M. Gorba
čiovui. Pastarasis š. m. sau
sio mėnesį lankysis Romoje. 
Žurnalistai spėlioja, kad jis 
lankysis ir Vatikane. Ryšium 
su tuo “New York Times” ko
respondentas Romoje Roberto 
Suro parašė straipsnį (1986. 
XII. 7), kuriame gvildena Vati
kano laikyseną. Remdamasis 
Vatikano pareigūnų pareiški
mais, jis bando įžvelgti jo po
ziciją. Pasak jo, Vatikanas 
stengiasi atspėti dabartinę 
Kremliaus laikyseną religijos 
laisvės srityje.

Kol kas Vatikanas esą mato 
dvilypę Kremliaus politiką. 
Iš vienos pusės Kremlius ban
do sudaryti įspūdį pasauliui, 
kad santykiai su Vatikanu ge
rėja, iš kitos pusės — tęsia 
kietą liniją. Viešumoje sovie
tai esą rodo vienokį veidą, 
praktiniame gyvenime — kito
kį. Vatikanas stengiasi dip
lomatiniu būdu laimėti dau
giau laisvės religijai sovie
tiniuose kraštuose, tačiau jo 
pastangas užblokuoja Krem
lius ir jo satelitų valdžios.

Kelionė Maskvon?
Kai kurių Vatikano parei

gūnų nuomone, Kremlius gali 
pakviesti popiežių aplankyti 
Sov. Sąjungą 1988 m., kai bus 
minima krikščionybės 1000 me
tų sukaktis Rusijoje ir Ukrai
noje. Bet tuo atveju popiežius 
atsisakytų vykti Maskvon, jei 
tas vizitas būtų politinio po
būdžio, organizuojamas sovie
tinės valdžios. Jis vyktų į 
krikščionybės 1000 metų su
kakties iškilmes Rusijoje, jei
gu *visų pirma jam būtų leista 
aplankyti Katalikų Bendrijas 
Baltijos kraštuose. Be to, Va
tikanas, palaikydamas ryšius 
su Maskva, tikisi sulaukti pro
gą iškelti klausimą didesnės 
religijos laisvės Lietuvoje ir 
Ukrainoje, kur tikėjimas esąs 
glaudžiai susijęs su tautišku
mu.

Ženklus stebint
Vatikanas, pasak “NYT”, 

esą nesitiki esminių lengvatų 
iš Kremliaus, nes nematyti aiš
kių palankumo ženklų. Buvo ti
kėtasi patirti palankumo ženk
lų per Sov. Sąjungos Ortodok

sų Bendrijos delegaciją, daly
vavusią Maldos dienoje už pa
saulio taiką Asyžiuje^ 1986 m. 
spalio 27 d. Delegacijai vado
vavęs Kijevo metropolitas Fi
laretas sekančią dieną buvo 
priimtas Šv. Tėvo audiencijoje 
pirmuoju. Tuo būdu jam buvo 
parodytas išskirtinis respek- 
tas, bet audiencijos metu 
praktiškai nieko nebuvo lai
mėta.

Maskva į Maldos dieną už 
pasaulio taiką Asyžiuje buvo 
pasiuntusi ir specialų kores
pondentą, kuris paruošė gra
žų reportažą, tačiau Maskva 
nebuvo viena iš tų 60 valsty
bių vyriausybių, kurios rėmė 
24 valandų paliaubas, kaip to 
pageidavo Šv. Tėvas.

Antras netiesioginis kon
taktas su Maskva įvyko Veng
rijos Budapešte, kur 1986 m. 
spalio mėnesį posėdžiavo ka
talikų teologų ir marksistų 
intelektualų delegacijos. Jos 
ištisas tris dienas svarstė 
temą “Visuomenė ir etinės ver
tybės”. Katalikų grupei vado
vavo Vatikano sekretoriate ne
tikintiesiems pirmininkas 
kard. Paulius Poupard. Svars- 
tybose buvo rasta, kad pagrin
dinės krikščionių etikos verty
bės yra būtinos ir ateistinėje 
visuomenėje.

Vatikano atstovai mano, kad 
sovietinės delegacijos daly
vavimas tokiose svarstybose 
yra reikšmingas ženklas, ta
čiau iki šiol nematyti iš viso 
to praktinių išvadų. Sovietai 
ir toliau pabrėžia, kad svar
biausias dalykas dabar esanti 
taika, nors patys ją labiausiai 
drumsčia (pvz. Afganistanas).

Įtakingas komunistas
Vatikano ir Kremliaus san

tykių klausimą iškėlė ir ameri
kiečių katalikų laikraštis “Na
tional Catholic Register” 1986. 
XI. 30. Jis išspausdino pokalbį 
su italų komunistų partijos 
laikraščio “L’Unita” bendra
darbiu Alceste Santini, turin
čiu artimus ryšius su Vatika
no pareigūnais. Pasirodo, jo 
straipsnius komunistų laikraš
tyje skaito ne tik Vatikano pa
reigūnai, bet ir pats Šv. Tėvas.

A. Santini yra gimęs bei au
gęs katalikų šeimoje, bet jau
nystėje palinkęs į komunizmą. 
Vedęs katalikę žmoną, turi du 

vaikus, kurie yra pakrikštyti. 
Santinio nuomone, italui ko
munistui nėra reikalo atsisa
kyti katalikybės; įstojant par- 
tijon, reikalaujama priimti po
litinę jos programą, o ne ideo
logiją.

Tik derybomis
Paklaustas amerikiečių žur

nalisto R. Moynihano apie Va
tikano “Rytų politiką”, A. San
tini pareiškė: vienintelė gali
mybė Vatikanui šioje srityje 
yra tęsti Jono XXIII pradėtą 
politiką, įtvirtintą Pauliaus 
VI. Sankirčio kelias neteikia 
jokių rezultatų. Dabartinis 
popiežius tai suprato ir eina 
tuo pačiu keliu, nors pradžioje 
buvo neigiamai nusiteikęs. 
Tą patį esą pabrėžė ir arkiv. 
Silvestrini, Vatikano atstovas 
VFenos konferencijoje. Savo 
kalboje jisai pageidavo dides
nės laisvės tikintiesiems Rytų 
bloko šalyse, bet ji (laisvė) 
siektina derybomis, o ne san- 
kirčiu.

Pasak A. Santinio, Vatika
nas Lenkijos atžvilgiu taipgi 
laikosi minėtos taktikos, ir 
popiežius 1987 m. rengiasi tre
čiajai kelionei į Lenkiją.

Lietuva — kliūtis
Į klausimą apie Šv. Tėvo ke

lionę į Maskvą A. Santini at
sakė ilgoku dėstymu. Pirmiau
sia jis paminėjo pats lankęsis 
Maskvoje 1986 m. rugpjūčio 
mėnesį, ten tą klausimą patei
kęs ortodoksų ir komunistų 
pareigūnams. Atsakymas bu
vęs šis: kelionė negali būti 
laikoma fantastiniu dalyku. 
Prieš tą kelionę betgi turi 
būti išspręsti keli pagrindi
niai klausimai, būtent unitų, 
Latvijos ir ypač Lietuvos. Uni
tų klausimą Ortodoksų Bendri
ja laiko baigtu o Vatikanas — 
ne, nes unitai Ukrainoje buvo 
prievarta įjungti Ortodoksų 
Bendrijom

Latvijos ir Lietuvos pro
blema esanti ne tik religinė, 
bet ir politinė. Vatikano met
raštyje Lietuva, Latvija ir Es
tija tebėra įrašytos kaip vals
tybės, nors savo atstovą Vati
kane turi tiktai Lietuva. Jis at
stovauja “vyriausybei tremty
je”. Tai rodo, kad Vatikanas 
nepripažįsta Sov. Sąjungos 
suverenumo tuose kraštuose.

(Nukelta į 3-čią psl.) 

populiarus Prancūzijoje. Prem
jero J. Chiraco laukė ekonomi
nės negerovės, kova su siautė- 
jančia infliacija. Vadovauda
masis diržų susiveržimo po
litika, infliaciją jis sumaži
no iki 2%, tačiau dabar negali 
nutildyti socialistų ir komu
nistų vadovaujamų unijų, strei
kais reikalaujančių didesnių 
atlyginimų savo nariams. Strei
kai sustabdė susisiekimą ge
ležinkeliais visoje Prancūzi
joje, požeminiais traukiniais 
Paryžiuje. Dėl jūrininkų strei
ko nutrūko darbas ir Prancū
zijos uostuose. Visus pradėjo 
erzinti elektros srovės tieki
mo nutraukimai, palietę net 
ir operacijas Paryžiaus ligo
ninėse. Paryžiečiai, netekę 
viešojo susisiekimo, darban 
dabar vyksta automobiliais, 
kurių ilgos vilkstinės užkim
šo miesto gatves. Premjeras 
J. Chiracas, tęsdamas laimėtą 
kovą su infliacija, atmeta be
saikius streikininkų reikala
vimus ir netgi grasina naujais 
parlamento rinkimais. Grasi
nimą sumenkina socialistas 
prez. F. Mitterrandas, primin
damas prancūzams, kad tik jis 
turi teisę atleisti parlamentą 
ir skelbti naujus rinkimus.

Rekordinis biudžetas
Prez. R. Reaganas JAV kong

resui atidavė savo naujo biu
džeto projektą, kuriame yra 
numatytos $1,02 trilijono iš
lakios. Biudžeto išlaidos iš 
bilijonų dolerių pirmą kartą 
įkopia į trilijoną. Spaudoje 
aiškinama, kad amerikietišką 
trilijoną sudaro milijonas mi
lijonų. Atseit, jeigu kas ban
dytų kasdien išleisti po mili
joną dolerių, trilijonui pasiek
ti reikėtų milijono dienų. Ta
me trilijoniniame biudžete 
numatomas $107,8 bilijono de
ficitas, padengiantis maždaug 
10% visų biudžetinių išlaidų. 
Kanados spauda primena savo 
skaitytojams, kad proporciniu 
požiūriu tas deficitas vis dėl
to yra mažesnis už Kanados. 
Mat metiniam Kanados biudže
to $32 bilijonų deficitui tenka 
ne 10%, o 30% visų biudžetinių 
išlaidų. Spėjama, kad prez. 
R. Reagano biudžeto projektą 
gerokai apkarpys senate ir at
stovų rūmuose daugumą turin
tys demokratai. Prez. R. Rea- 
ganui buvo padaryta sėkminga 
prostatinės liaukos operaci
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ja. Gydytojai nerado vėžio li
gos išsiplėtimo po jį anksčiau 
pašalinusios vidurių opera
cijos.

Netikėtas pranešimas
Vakariečius žurnalistus 

Maskvoje nustebino viešas 
KGB viršininko V. Čebrikovo 
pranešimas pirmame “Prav- 
dos” puslapyje apie atleidi
mą saugumiečio karininko A. 
Dičenkos, kuris vadovavo Vo- 
rošilogrado rajonui Ukraino
je. Jis buvo pripažintas kal
tu už neteisėtą žurnalisto V. 
Berchino suėmimą ir įkalini
mą 1986 m. vasarą trylikai die
nų. Suimtasis buvo apkaltintas 
chuliganizmu, nors iš tikrųjų 
jis žurnale “Sovietinis anglia
kasys” pagrįstai kritikavo va
dovų vykdomą korupciją. KGB 
vadas V. Čebrikovas taipgi pri
mena skaitytojams, kad Ukrai
nos KGB viršininkui S. Muchai 
įsakyta nubausti ir kitus į šį 
incidentą įsivėlusius saugu
miečius. Vakariečiams toks 
viešas saugumiečių nubaudi
mas primena taip pat viešai 
paskelbtą NKVD viršininko L. 
Berijos sušaudymą po J. Sta
lino mirties 1953 m. Ir prieš 
tai, ir po to saugumiečių nusi
kaltimai nebūdavo skelbiami 
nei “Pravdoje”, nei kituose 
laikraščiuose. Daroma išvada, 
kad dabartinis KGB viršinin
kas V. Čebrikovas pirmajame 
“Pravdos” puslapyje prašneko 
M. Gorbačiovo įsakytas.

Nauja taktika
Lenkijos teismai pradėjo 

konfiskuoti automobilius iš 
“Solidarumo” unijos veikėjų, 
nelegaliai platinančių jos raš
tus. Tokia taktika sustabdo
mas laisvesnis veikėjų važinė
jimas. Religijų reikalus tvar
kantis ministeris A. Lopatka 
pranešė, kad prezidentas ir 
kompartijos vadas gen. E. Ja
ruzelskis, lankydamasis pas 
Italijos premjerą B. Craksį šią 
savaitę, privačioje audienci
joje bus priimtas ir popiežiaus 
Jono-Pauliaus II. Spėliojama, 
kad Jonas-Paulius II vėl gali 
būti pakviestas Lenkijon ir kad 
Lenkija gali užmegzti diploma
tinius ryšius su Vatikanu. Pas
taruoju metu pasirodo vis dau
giau gandų ir apie popiežiaus 
Jono-Paulius II galimą pakvie
timą net pačion Sovietų Są
jungom

4



2 psi. * Tėviškės žiburiai • 1987. I. 13 — Nr. 3 (1926)

rrVISKI S ŽIBURIAI
" THE. LIGHTS OF HOHELAHD

2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario L5C 1T3, Canada 
Telefonas (416) 275-4672 USPS 740-550
Leidėjas: Kanados lietuviu kataliku kultūros draugija “Žiburiai” 
Redaguoja: kun. dr. Pr. Gaida ir Vyt. Kastytis. Metinė prenumerata - 

$22, pusmetinė - $12, rėmėjo - $25, garbės - $30
(Amerikoj - JAV doleriais). Pavieniai numeriai - 50 et.

Skelbimai ruošiamam numeriui priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų 
turinį redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. 
Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.
The Lights of Homeland — Lithuanian Weekly 
Published by Lithuanian Canadian R. C. Cultural Soc. “Žiburiai”, Inc. 
Subscription rates: $22.00 per year, $12.00 per 6 months. Deadline for 
advertisements — Thursday. Second class mail registration number 0509. 
U.S.A. Second class postage paid at Lewiston, N.Y. U.S. Post master 
send address changes to P.O. Box 255 Lewiston, N.Y. 14092. Printed in Canada 
weekly except 4th week in December and 1st and 2nd week of August

Neriboto laisvė -tai palaidumas
Č. SENKEVIČIUS

Gyvybė, sveikata ir laisvė 
žmogui yra vieni pačių bran
giausių dalykų šiame gyveni
me. Laisvė, tarsi koks gyvybės 
papildinys, dažnais atvejais 
vertinama net daugiau už gy
vybę ar sveikatą. Laisvės troš
kimas yra įgimtas jausmas 
žmogui ir niekuo nepakeičia
mas visai žmonijai.

Todėl nenuostabu, kad ir at
skiri žmonės, ir jų grupės, kaip 
tautos, valstybės, platūs ideo
loginiai sąjūdžiai dėl tos lais
vės kovoja ar skelbiasi tą lais
vę nešą. Per šimtmečius buvo 
nesuskaičiuojama gausybė au
kų ir gyvybių sudėta, laisvės 
siekiant ar ją ginant. Laisvių 
siekimams daug teorijų sukur
ta. Ir vis dėlto laisvės klausi
mu niekada nebuvo prieita vi
sus patenkinančių sprendimų. 
Net ir šiaipjau visokiomis lais
vėmis besinaudojantiems dar 
vis kažko trūksta, dar vis ju
dama laisvių link, dar vis sie
kiama naujų išsilaisvinimų, vis 
atsiranda naujų idėjų ir, atro
do, kad nenuorama žmogus vie
na gavęs, siekia jau ko kito ir 
taip be galo, be krašto.

Atrodo, laisvė negalėtų būti 
kuo nors ar kaip nors ribo
jama, nes tada ji nebebūtų 
laisvė. Bet šitoji prielaida 
- tik laisvės sąvokai suvokti, 
o praktiškai gyvenime laisvė 
negali būti ir nėra tik sąvoka. 
Laisvė yra tapusi socialinio, 
politinio, ekonominio gyve
nimo siekiamu idealu, nepa
keičiama būtinybe. Kadangi 
siekimai paprastai sutinka 
kliūčių bei pasipriešinimų, 
tai jie tampa ir kovos poreiš- 
kiais. Kitaip sakant, laisvė 
yra išsikovojama. Toji kova, 
atremta į gyvenimo prasmės 
principus su religiniais, tau
tiniais, politiniais ar ekono
miniais tikslais laimėjimo at
veju priartėja prie tam tikros 
ribos, kurią peržengti nebėra 
jokio reikalo. O tuo tarpu jo
kių tikslų ir ribų nebejieškan- 
tieji laisvių siekėjai savo rei
kalavimais ir veiksmais laisvę 
nuveda į p a 1 a i d u m ą

Laisvuose Vakarų kraštuo
se to palaidumo, laisvės var
du reiškiamo, gana apstu. Ir 
žmogaus teisių, ir konstituci
jos, ir mokyklinio auklėjimo 
atramose yra tokių apgailėti
nų proveržių, ir žmogaus sunie- 
kinimo pavyzdžių, kad ne vie
nas gali pagalvoti, ar ne ge
riau būtų gyvenimo sistemoje 
kieta ranka, negu ta neribota 
laisvė, vedanti į netvarką ir 

Rengiatės L Lietuvą 
arba Europą9

Reikic 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 i 110 voltų ir atvirkščiai.

Priimame pasiteiravimus ir dėl pardavimo

HOUSE OF 220
1444 Gerrard St. E., Toronto 

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

anarchiją. Žmogus idealizuo
jamos lygybės ir laisvių prie
dangoje save pastato į padė
tį, kurioje tik reikalaujama 
ir gaunama, bet nieko neduo
dama, dėl nieko nebesiaukoja- 
ma. Reikalautojai nueina iki 
tokių kraštutinumų, kur pvz. 
gyvulių globos draugijos at
stovai drįsta lyginti šunį su 
žmogumi, kur tikri ar prisi
dengę iškrypėliai piktinasi, 
kad miesto taryba nesirūpiųa 
jų šalpa, kuri yra skiriama 
moterims, kur narkotikų kont
rolė įmonėse vadinama kiši
musi į žmogaus privatumą, kur 
mokinys kreipiasi į advokatą 
todėl, kad jo mokytojas mokyk
loje atidarė jo spintelę . . .

Ir tų “supuvusių Vakarų” prie
šai, Vakarų žlugimo pranašai 
būtų naivūs, jeigu nesinaudo
tų tokia netvarka. Užtat ne
sunku jiems čia siųsti ir iš
laikyti šnipus, nesunku užmokė
ti laivyno karininkams už pa
slapčių išdavimą, nesunku įsi
skverbti visose gyvenimo srity
se, skleisti nepasitenkinimą, 
kurstyti streikus ir unijų va
dais išrinkti marksistus.

Tokių laisvių miglose gyve
nant, galėtų kilti klausimas: 
ar yra kokia nors iš viso to iš
eitis? Žinoma, kad yra. Virš vi
sų konstitucijų, virš visų žmo
gaus teisių reikalavimų, virš 
visų laisvių siekifhų, virš vi
sų teisėjų sprendimų vis dėlto 
dar yra labai trumpi nurody
mai kaip gyventi. Dešimtyje 
įsakymų Dievas paskelbė, kaip 
žmogus turėtų gyventi. Labai 
paprasta, nepainu, aišku. Jieš- 
kojimas ko kito ir sukelia tas 
neišsprendžiamas problemas.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Toronto šeštadieninės latvių mokyklos mokiniai mokosi latviškų dainų Nuotr. J. Ligerio
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Saulei gerokai pakilus, pra
dedam apdžiūti, nes per naktį 
brisdami per rasotą žolę ir pa
ryčiu dar gavę lietaus buvome 
iki ausų šlapi. Gerą kelio ga
balą paėję pajutom, kad esam 
išalkę. Pasidalinam turimą ki
šenėse duoną ir užkandę žy
giuojam tolyn. Nieko nesutik
dami kelyje, prieinam miestu
ką, kuriame pasiklausiam kur 
yra anglų komendantūra. Gau
nam atsakymą, kad komendan
tūra šiandien išsikėlė į Schwe
rin už 30 km. Nustembam, ko
dėl išsikėlė taip toli, bet vis 
tiek pasiryžę ją pasiekti ir ten 
kitame mieste prisistatyti.

Perėję miestuką žygiuojam 
tolyn, bet nieko nesutinkam 
— žmonių niekur nesimato, at
rodo, kaip išmirę. Ištroškę 
pakelėje užeinam pas vokie
čius atsigerti. Tie pamatę 
mus išpūtę akis stebi ir klau
sia:

— A, tai jūs pirmieji rusų 
žvalgai?

— Kaip tai, kokie žvalgai? 
Mes nieko apie tai nežinom — 
atsakome.

— Tai kodėl uniformuoti ir 
ginkluoti einate? Juk šią sri
tį anglai šiandien perleidžia 
rusams, o mums įsakyta sėdėti 
namuose ir niekur nesirodyti.

— Mes ne rusai, bet lietuviai, 
prievarta paimti į jų kariuo
menę ir tik šiąnakt pabėgome. 
Dabar jieškom anglų komen
dantūros, kur norime pasi
duoti.

Nelaukta žinia
Ilgai Audrius kalbasi su vo

kiečiais kol išsiaiškinam ir 
įsitikinam, kad tikrai anglai 
atiduoda rusams visą Meklen
burgo sritį, šiandien pasitrau
kė, o jų vieton ateina rusai, 
kurie vėl lipa mums pabėgu
siems ant kulnų. Už tai vakare 
gurguolės buvo pakrautos ir 
pasiruošusios žygiui ne į Ja
poniją, bet į Meklenburgo sri
tį. O kareiviai nieko apie tai 
nežinojo.

Vokiečiai, įsitikinę, kad 
mes ne rusų patruliai, o bėg
liai iš jų kariuomenės ir dargi 
lietuviai, jau labai atvirai 
prašneko:

— Nejieškokit anglų komen
dantūros, bet meskit unifor
mas su ginklais ir duokit ko
jom garo iš šios srities . . .

— Ginklus numesti lengva, 
bet uniformas numetus kuo 
turėsime apsirengti, jei tuš
čiom kišenėm ateiname?

— Mes pajieškosime drabu
žių, — pasiūlo jie.

Nuėję į kitą kambarį netru
kus atneša glėbį įvairių padė
vėtų drabužių, tačiau daugu
ma jų vokiečių karinė apran
ga. Civilinių gal vienas švar
kas. Ką gi darysi, pasirinkimo 
nėra, dėkojam ir už tai. Nume- 
tam uniformas ir apsirengiam 
gautais drabužiais — vis jau 
bus ne rusiški. Užsimaukšli
nami gautas kepures ant galvų, 
nes nenorime rodyti trumpai 
nukirptų plaukų. Prie namų 
buvo didelė bala. Į ją, išėmę 
spynas, sumetam karabinus, 
durtuvus, šovinius ir, surišę 
rusiškus drabužius, nugramz
dinant į vandenį. Padėkoję dar 
kartą pagelbėjusiems vokie
čiams, išeinam į vieškelį jau 
kaip civiliai.

Žygiuojame alkani
Iki Schwerin yra dar 30 km 

kelio, bet dabar be jokio susto
jimo ir poilsio skutam pirmyn. 
Labai bijom, kad rusai mūsų 
nepasivytų ir vėl nepagautų. 
Kelias tuščias, jokio judėjimo, 
kartais dar pravažiuoja anglų 
sunkvežimis. Mes iškėlę ran
kas prašome pavėžinti, bet jie 
nesustoja ir kartais pamojuoja 
tik rankomis.

Sušilę ir suprakaitavę, su
vargę jau vėlyvą popietę pa
siekiam Schwerino miestą ir 
nesustodami pereinam tolyn 
Elbės kanalo link. Rusams ta 
sritis atiduodama iki minėto 
kanalo. Beskubėdami jau ir iš- 
alkom, o duonos nė vienas ne
turime. Bandom užeiti į pake
lės trobas, prašydami pas vo
kiečius, bet niekur nieko val
gomo negauname. O ilgai su
stoti bijome, tad alkani žy
giuojam tolyn.

Dar vis bandome pravažiuo
jančius kariuomenės sunkve
žimius stabdyti, kad pavėžin
tų, nes jau matome, kad jokiu 
būdu nepajėgsime prisiirti ar
tyn prie kanalo. Esame jau 
mirtinai pavardę, vos bepaei- 
nam žąsele ištįsę. Audrius, 
kaip patvariausias, pirmas 
dar žingsniuoja, aš pats atsi
likęs šlubuoju, o Buliukas dar 
toliau atsilikęs. Ateina vaka
ras, temsta, o mes vis dar ant 
kelio. Jėgų jau nebėra — vos 
judam. Tariamės gal nebeiti 
plentu, o lįsti į pakelę, jeigu 
rusai pasivytų, tai nors nepa
griebtų ant pagrindinio kelio. 
Gal būtų laiko tada dar kur 
nors pasislėpti.

Nakvynė daržinėje
Nuovargis įveikia ir baimę, 

kai betemstant pasiekiam 
Kletzino miestuką nužygiavę 
apie 20 km nuo Schwerin. Mir
tinai išvargę nuo nakties žy
gio ir dar sukorę per 50 km 
kelio, sustojam. Pas vokiečius 
įsiprašom į daržinę nakvynei. 
Vakarienei gauname po vieną 
šutintą bulvę, o duonos nei 
trupinėlio niekas neduoda.

Sukrintame ant šiaudų kaip 
negyvi nakties poilsiui. Kiek 
numigę mudu su Audrium ke
liamės ir einam laukan pasi
klausyti ar neateina rusai. 
Grįžę klausydamiesi įvairių 
nakties garsų vėl užmiegame. 
Pabundame anksti ir saulei 
tekant jau vėl kelyje spar
čiu žingsniu žygiuojam Elbės 
kanalo link.

Neleidžia per tiltą
Šiandien plentas jau netuš

čias: pasivejam važiuojančius 
arkliais, dviračiais, su ranki
niais vežimėliais vežančius sa
vo kuklią mantą. Tai jau bėg
liai nuo ateinančių rusų. Su
tinkame ir lietuvių, beskuban
čių su pakrautais vežimais, 
gauname iš jų pavalgyti ir tau
tines vėliavėles prisisegti 
prie kariškų drabužių, kad 
anglai nepalaikytų vokiečių 
belaisviais. Tačiau visi sku
ba, kad kuo greičiau pasiektų 
kanalą.

AfA 
POVILUI MELVYDUI

Lietuvoje mirus, 
brolį ALBINĄ MELVYDĄ su šeima nuoširdžiai 

užjaučiame -

J. O. Govėdai Br. Mackevičius

Pasiekiam popiet Ratzebur- 
go miestą, nužygiavę apie 30 
km kelio. Rusai dar nesiveja. 
Kiek paėję atsirandam ties 
Mollin prie Elbės kanalo. Di
delis tiltas per kanalą, bet 
žmonių per tiltą antron pusėn 
neleidžia. Anglų kareiviai sau
goja ir nieko nepraleidžia. 
Visi susirinkę trypiame vie
toje, nežinodami ką daryti. 
Lauksi, stovėsi vietoj — ateis 
rusai ir vėl susems visus į sa
vo bučių. Neramiomis širdimis 
laukiame vakaro, gal kaip nors 
tamsoje galėsime prasmukti. O 
tarp laukiančiųjų visokie gan
dai sklinda.

Pasiekiame Hamburgą
Ateina pavakarys, saulė vi

sai pradeda slinkti žemyn, o 
mes vis dar laukiam. Pagaliau, 
saulei nusileidus, anglų sar
gybos pasitraukia nuo tilto. 
Nieko nelaukdami pirmieji 
neriam per tiltą antron pusėn, 
ir jau niekas nesulaiko. Gau
nam nakvynę vėl daržinėje ir 
jau be baimės praleidžiam 
naktį. Tačiau pasienyje netu
rim jokio noro ilgiau pasilikti. 
Rytą pakilę pėsti žygiuojam 
iki Schwarzvaldo. Pakeliui 
važiuojantis vokiečių sunkve
žimis su platforma sustoja 
ir atveža mus į Hamburgą. 
Nurodo užsieniečių lagerį 
Bilbrok, kurį susiradę prisi
statom. Lageris visai tuščias, 
gyventas prancūzų ir belgų, ku
rie išvažiavę į namus. Komen
dantas paprašo dokumentų. 
Pagelbsti išsaugotas vokiškas 
pasas “Fremdenpass” ir dar
bovietės pažymėjimas. Pagal 
tai visi trys gaunam maisto 
korteles, kurias turime krau
tuvėje išsipirkti. Dabar labai 
pravertė mano išsaugoti keli 
tūkstančiai markių.

Į naują gyvenimą
Visame lageryje apie savai

tę laiko gyvenom mes tik tri
se, kol vieną dieną bevaikš
čiodami gatvėmis išgirdome 
lietuviškai kalbant. Prišokam 
pasikalbėti, sužinom, kad yra 
lietuvių lageris kur daug lie
tuvių gyvena. Nuvažiuojam 
kartu į tą lagerį ir esam pri
imami. Tačiau kai pasisakom, 
kad esam pabėgę nuo rusų ir 
dargi iš jų kariuomenės, su
keliam nepasitikėjimą, kad 
nebūtume šnipai. Mano drau
gai neturi-jokių dokumentų, 
o aš tik kai kuriuos. Tačiau 
surandu lageryje mane pažįs
tantį buvusį nuovados virši
ninką, kuris patvirtina mano 
tapatybę. Po to visi trys gau
name komiteto pažymėjimus. 
Moterys suorganizuoja mums 
civilinius drabužius ir galim 
numest vokiškus. Pasijuntame 
vėl žmonėmis.

Taip išgyvenom iki liepos 
mėnesio vidurio, kol Audrius 
susirado savo brolį, o Boliu- 
kas — savo kaimynus. Išsiskirs
tėm kas sau pradėti naujo gy
venimo laisvėje.

(Pabaiga)

AfA 
MARIJAI AULINSKIENEI 

mirus,
jos vyrą ANTANĄ, dukras - REGINĄ ir VIRGINIJĄ 
su šeima nuoširdžiai užjaučiame-

Birutė ir Teodoras Stanuliai

AfA 
KAZIMIERAI ČEČKAUSKIENEI

mirus, 
vyrą PRANĄ, sūnų ZENONĄ, dukrą ALĘ ir PETRĄ 
ARMONUS, vaikaičius - LIUSĘ, EDVARDĄ ir ROMĄ su 
šeimomis bei kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

J. K. Bart kai R. L. Konteniai
J. L. Bartkai A. Paulius

R. S. Van Rial su šeimomis

AfA 
PETRUI TEREBAI 

tragiškai žuvus Lietuvoje,

a. a. ONUTEI ir a. a. TEOFILEI 
mirus Amerikoje,

jų sesutei STASEI PETKEVIČIENEI, Hamiltono 
Aušros Vartų parapijos visuomeninių reikalų pirminin
kei, reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime -

Hamiltono Aušros Vartų parapijos 
komisijos ir taryba

PADĖKA
AfA

JUOZAS JUOZAITIS
iškeliavęs (amžinybę 1986 m. gruodžio 1 d.
Nuoširdžiai dėkojame kun. J. Liaubai, OFM, už maldas 

laidotuvių namuose, šv. Mišias ir palydėjimą (kapines.
Esame dėkingos visiems, atsilankiusiems laidotuvių na

muose, užprašiusiems Mišias, atsiuntusiems gėles ir pa
reikštas užuojautas.

Dėkojame karsto nešėjams, taip pat atvykusiems iš arti 
ir toli palydėti velionies į amžino poilsio vietą šv. Jono ka- 
nėse Mississaugoje.

Visiems nuoširdžiai dėkingos -

Žmona ir dukros su šeimomis

Canadian £lrt jHIemorialsf ILtb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUIS TEMI’ORALE - oficialus skulptorius - 

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529 
Atstovas - St. Prakapas.

fel.233-4486
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PASTABOS IR NUOMONES

Rinkimai be rinkėjų?

Ar keičiasi sovietinė sistema?
Žymaus sovietologo buvusio aukšto sovietinio pareigūno pastabos ir samprotavimai

Niujorke 10 kartų per metus 
išeinantis laikraštis “The 
East-West Papers” visą 1986 m. 
lapkričio mėn. laidą paskyrė 
klausimui: ar atėjus Gorbačio
vui valdžion įvyko pasikeiti
mų?

Straipsnio autorius Wolf
gang Leonhard yra laikomas 
žymiu Kremliaus užkulisių ži
novu. Jis gimė 1921 m. Vieno
je ir nuo 1935 m. gyveno So
vietų Sąjungoje, kur studija
vo politinius mokslus Komin- 
terno mokykloje. 1945 m. jis 
kartu su vokiečių kompartijos 
vadu Ulbrichtu steigė komu
nistinę Rytų Vokietijos vals
tybę. Būdamas Rytų Vokietijos 
komunistų partijos centro ko
miteto nariu, Leonhardas 1949 
m. pasitraukė į Vakarus ir šiuo 
metu yra Yale universiteto 
profesorius.

Jauniklis tarp senių
1985 m. mirė Sov. Sąjungos 

komunistų partijos generali
nis sekretorius Konstantinas 
Černenka. Šešiom valandom 
praėjus po Černenkos mirties, 
jo vietą užėmė Michailas Gor
bačiovas, būdamas 54 metų 
amžiaus. Renkant naują gen. 
sekretorių (tai buvo padary
ta dar prieš Černenkos mirtį), 
sovietų nomenklatūra (poli
tinis, partinis elitas) turėjo 
išspręsti rimtą klausimą: ar 
rinkti jauną vadą, kurio gali
mų reformų visi bijojo, ar vėl 
skirti seną, ligotą, ir nustoti 
prestižo krašto viduje bei už
sienyje? Nomenklatūra pasi
rinko jauną vadą, bet jį apsu
po seniais: Nikalojum Ticho- 
novu 80 m., Viktoru Grišinu 
71 m. ir Andriejum Gromyka 
76 m. Tuo buvo norėta parti
niam elitui parodyti, kad jam 
nėra reikalo dėl turimų pozici
jų baimintis, kad esamos padė
ties tęstinumas yra garantuo
tas.

Greitas kilimas
Gorbačiovo kilimas partinė

je hierarchijoje buvo labai 
greitas. Jis gimė 1931 m., 1952 
m., t. y. metus prieš Stalino 
mirtį, tapo Sov. Sąjungos ko
munistų partijos nariu, 1955 m. 
baigė Maskvos universiteto tei
sių fakultetą, 1967 m. — Stav
ropolio žemės ūkio institutą. 
1970 m. jis tapo Stavropolio 
krašto (tarp Kaspijos ir Juo
dosios jūros) pirmuoju kom
partijos sekretoriumi, 1979 m. 
— Sov. Sąjungos kompartijos 
centro komiteto ir 1980 m. — 
politbiuro nariu.

Pakeisti pareigūnai
Gorbačiovui tapus gen. sek

retoriumi, krašto valdymo sis
tema nepasikeitė: kompartija 
valdo ir toliau, kolchozai ir 
ūkio planavimas penkmečiais 
pasiliko, tikintieji ir disiden
tai ir toliau yra persekiojami, 
slaptoji policija (KGB) yra ga
linga, kaip ir buvo.

Nors jokio esminio pasikeiti
mo neįvyko, tačiau, pagal 
straipsnio autorių Leonhardą, 
pasikeitimų būta. Pirmaisiais 
savo valdymo metais Gorbačio
vas pakeitė trečdalį politbiu
ro narių ir trečdalį ministe- 
rių. Nauji žmonės buvo maž
daug 15-ka metų jaunesni už 
pakeistuosius. Pakeistieji ne
buvo kaltinami, kaip anksčiau, 
nukrypimais nuo partijos lini
jos — jie buvo pakeisti dėl ky
šių ėmimo, girtuokliavimo, 
blogos sveikatos arba senat
vės.

Tokius pakeitimus Gorbačio
vas galėjo padaryti tik su 

KGB pagalba. Tiktai KGB turi 
valdžios pareigūnų kartote
kas su jų charakteristikomis 
ir biografijomis, o be jų pa
daryti pakeitimus yra neįma
noma. Sąjunga su KGB padėjo 
Gorbačiovui atjauninti parti
ją

Naujas tonas
Pasikeitė ir sovietų spau

da, ir radijas ir televizija. 
Pradėjo vartoti naujus termi
nus. Jau kalbama ne apie atsi
davimą marksizmui-leniniz- 
mui, partijos nustatytos lini
jos sekimą, bet — apie pozity
vią kritiką, kūrybingumą, atvi
rumą (glasnost), visuomenišką 
dinamiką ir naujus darbo me
todus. Šie terminai rodo, ką 
Gorbačiovas nori pasiekti. 
Prie naujų neigiamų terminų 
priklauso biurokratizmas, ne- 
potizmas, konservatyvus galvo
jimas, pataikavimas viršinin
kams, stagnacija ir noras pasi
girti.

Nauja Gorbačiovo atvirumo 
politika nėra vien tik jo pagei
davimo pasekmė. Magnetofo
nų ir vai/dajuosčių įrašai at
ima iš valdžios pilną informa
cijos kontrolę. Užšiėnio radijo 
bangų trukdymas kainuoja so
vietams dvigubai daugiau, ne
gu jų siuntimas vakariečiams, 
ir tai darant tik miestuose. Už
sienio radijas yra gerai girdi
mas provincijose, o suomių te
levizija yra matoma Estijoje; 
magnetofonų ir vaizdajuosčių 
užsienietiški įrašai yra par
davinėjami miestų gyvento
jams.

Informacijos kontrolei imant 
šlubuoti, Gorbačiovas nori 
padaryti sovietų informaciją 
patrauklesnę. Buvo padaryti 
pakeitimai radijo ir televizi
jos programose, sušvelninta 
cenzūra. Teatro spektakliuo
se, kaip pvz. “Sholem Alekhin 
g-vė 40”, leidžiama pasireikšti 
ir priešsovietinei nuomonei. 
Ten nagrinėjama žydų emig
racijos problema, leidžiama 
pasisakyti ir norintiems iš
vykti, ir norintiems pasilik
ti, nors pabaigoje sovietinė, 
priešsionistinė nuomonė lai
mi.

Ekonominiai varžtai
Juodoji rinka visą laiką buvo 

sovietų spaudos puolama. Pas
kutiniuoju laiku spaudoje bu
vo paskelbtas spekulianto laiš
kas: “Kodėl mes esame visada 
puolami? Mes sovietų visuome
nei darome gera. Jeigu sovie
tų planavimas nepatenkina pi
liečių, mes esame vieninteliai 
galintieji jiems padėti”. Laik
raštis prašė komentarų. Iš dvi

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!”

dešimties gautų laiškų 14 pri
tarė spekulianto nuomonei ir 
tik šeši pasisakė prieš.

Biurokratija
Didelis stabdis pakeitimams 

yra milžiniška biurokratija. 
Vien tik Sov. Sąjungos staty
bos projektavimo įstaigose 
(Gosstroj) dirba 160.000 tar
nautojų. Ekonomijos planavi
me, ministerijose, valstybės 
komitetuose ir planavimo 
įstaigose dirba 15.3 milijono 
tarnautojų. Į šį skaičių ne
įeina atskirų respublikų ad
ministratoriai. Norint pakelti 
gyvenimo lygį, dalį šių tar
nautojų reikėtų perkelti į ga
mybos sritį, bet tik jų 20% yra 
pasiruošę šią reformą parem
ti. Dauguma jų žino, kad įvy
kus reformoms pasibaigs jų 
privilegijos.

Naujos akys
Sovietai pasaulį ir toliau 

skirsto į dvi grupes: socialis
tinį ir Vakarų imperialistinį. 
Vietoje Gromykos ir Tichono- 
vo užsienio politiką dabar 
tvarko pats Gorbačiovas, už
sienio reikalų ministeris 
Ševardnadze, KGB viršininkas 
Čebrikovas ir kartais ministe
ris pirmininkas Ryžkovas.

Baigdamas straipsnį, Wolf- 
gangas Leonhardas daro šias 
išvadas: “Sovietų režimas ir 
sistema iš esmės nepasikeitė. 
Buvo rimtai kovojama prieš 
nesugebėjimą, kyšininkavimą 
ir nepaslankumą. Stalino lai
kų vadovybė tapo palaužta, 
ėmė vyrauti daugiau realis
tinė pažiūra, įskaitant ir ri
botą atvirumą kultūros bei 
spaudos srityse. Dabar mes 
negalime remtis Kremliaus 
vadų sustabarėjimu bei kvai
lumu. Palaipsniui turime pra
dėti į juos rimčiau žiūrėti. 
Rytų-Vakarų santykiuose tai 
yra rimtas sumodernintos ir 
suaktyvintos sovietų vadovy
bės iššūkis”. J. B.

Norite susipažinti su savaitraščiu 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI”? Atsiųs

kite savo adresą ir gausite keletą 
numerių nemokamai.

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).

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

“TŽ” 1986 m. gruodžio 2 d. 
vedamasis straipsnis iškėlė 
labai aktualią problemą: rin
kimų metu išryškėjusią rinkė- 
jų-balsuotojų apatiją. Straips
nyje rašoma, ka’d mūsų laisvo
jo pasaulio didžiosios orga
nizacijos yra tvarkomos gyve
namųjų kraštų demokratinės 
sistemos pavyzdžiu, vadovybę 
renkant demokratiško balsavi
mo būdu. Toliau pateikiami 
statistiniai duomenys, iš ku
rių aiškėja, kad ir mūsų di
džioji Lietuvių bendruomenės 
santalka, atėjus rinkimų lai
kui, susilaukia tik labai nedi
delio nuošimčio rinkėjų. 
Straipsnio pabaigoje skati
nama visuomenę judinti ir rin
kimus reklamuoti, kad būtų 
susilaukta didesnio dėmesio.

Toks rinkėjų ar balsuotojų 
abejingumas yra liūdnas fak
tas, kuris tačiau nesiriboja 
vien lietuviška visuomene. Se
kant gyvenamųjų kraštų rinki
mus ir balsavimo rezultatus, 
matyti didelis panašumas, 
kaip tai aiškiai įrodė 1986 m. 
rudens JAV rinkimai. Statis
tika parodė, kad senatorių, 
gubernatorių ir kitų aukštų 
politinių pareigų siekiančių 
kandidatų priešrinkiminiai 
vajai balsuotojų tarpe nesu
kėlė entuziazmo ir nesulau
kė tinkamo atgarsio, nors bu
vo išleistos milžiniškos pini
gų sumos pasirodymams televi
zijoje, radijuje, visuomenė
je. Galutiniai statistiniai 
duomenys patvirtino, kad kai 
kuriose vietovėse skaičius, 
turinčių teisę balsuoti asme
nų, dalyvavusių balsavime, te
siekė 23%!

Politinių nuotaikų žinovai 
padarė išvadą, kad tais rinki
miniais metais dauguma kan
didatų neturėjo balsuotojų 
pasitikėjimo ir tikro pasirin
kimo. Praėjusį rudenį ir Ohio 
valstijoje, kurioje aš gyvenu, 
vyko gubernatoriaus rinkimai. 
Balsavimui buvo pateikti du 
kandidatai: dabartinis guber 
natorius Richard Celeste ir bu
vęs gubernatorius Rhodes. Pir
mojo kandidato administraci
ja pasižymėjo korupcija ir fi
nansiniais skandalais, o ant
rasis neturėjo nieko kito pa
siūlyti, tik savo konkurento 
kritiką. Buvo susidariusi nuo
taika, kad neverta balsuoti, 
nes nei vienas, nei kitas nė
ra priimtini. Rhodes žmonos 
ligai sutrukdžius priešrinki
minio vajaus įtampą, esamasis

Laiškai iš Lietuvos
. .. Pas mus viskas gerai. Gyve

nam gerai, turim vieną nedidelį 
kambarėlį ir bendrą virtuvę. Vi
si baldai ir patalynė valdiški. 
Galėtume dar ir savo pasistaty
ti, bet kad tų pinigų nėra tiek, kiek 
norėtum.

Buvom išvažiavę į Maskvą ap
lankyti Jonuko. Važiavo ir mamy
tė kartu su mumis. Kelionė truko 
visą savaitę, tai ir pinigų nema
žai išleidom, o dar ir Jonukui rei
kėjo palikti. Tarnyba jam sekasi 
neblogai, pačiam Maskvos mieste 
tarnauja, nesiskundžia.

Labai blogai pas mus su mais
tu: eilės didelės, ir tuoj išperka. 
Tai įėjus parduotuvėn, apart sil
kės ir prastos žuvies, nieko nėra, 
tuščios lentynos. Pardavėjai sto
vi be darbo, nes nėra pirkėjų ir 
nėra ko pirkti. Taip ir gyvenam, ir 
vargstam. Gerai, kad mums pade
da šiek tiek giminės - parsivežam 
iš kaimo mėsos, lašinių, tai turim 
ko valgyti.

Atlyginimai mūsų nedideli, mais
tas brangus, sunku išsiversti. 
Laikraščiuose skelbia, kad pakels 
atlyginimus, bet, deja, to pakė
limo labai nejaučiame. O kai mais
tą pabrangina, iš karto pastebi. 
(. • •)

Gal su laiku gausim butą, o pra
džiai užtenka vieno kambario. Jei 
turėčiau daugiau, neturėčiau ko 
dėti į juos. Pirma reikia susitau
pyti pinigų baldams. Reikia džiaug
tis, kad nereikia buto nuomoti - 
kiek tada reikėtų mokėti, o dabar 
ir už dujas, ir už elektrą nereikia 
mokėti. (.. .)

Jei vyras truputį daugiau uždirb
tų, tai būtų labai gerai. Dabar jo 
atlyginimas yra mažesnis už ma
no. Darbas jo nelengvas - dirba 
ir naktim, ir dienom, laisvų ne
daug. (. . .) Likit sveiki! X. Y.

♦ * *

.. . Rytoj Kauno katedroj įšven
tins (įšventino 1986.XII.7 Red.) 
nauju vyskupu kun. Vladą Miche- 
levičių, seminarijos profesorių, 
beveik visą laiką dirbantį su klie
rikais; dėstė lotynų kalbą, buvo 
dvasios vadu. Jis Romoj vienerius 
metus tobulinosi kurijos kancelia

gubernatorius su nedidele 
balsų persvara buvo perrink
tas sekančiam laikotarpiui.

Mūsų organizacijos, rinki
mams artėjant, vis dar neįsi
savina priešrinkiminio vajaus 
metodų. Oficialių atsišaukimų 
forma spaudoje pasirodo ragi
nimai balsavime dalyvauti. 
Tuo pačiu metu žurnalistai 
skundžiasi, kad kandidatai 
ignoruoja rinkėjus, kad apie 
juos suteiktos žinios rinkimų 
lapeliuose yra nepilnos. Turiu 
dar nuo vienų Bendruomenės 
rinkimų pasilikusį balsuoto
jo lapelio pavyzdį. Jame abė
cėlės tvarka surašytos pavar
dės ir kandidato amžius bei 
profesija, neminima kandida
to ideologinė, politinė ar vi
suomeninė veikla. Spaudoje, 
aprašinėjant kiekvieną kan
didatą keliais sakiniais, kar
tais nurodoma jo profesija, 
kurią jis turėjo Lietuvoje, 
nors dabartiniu metu jo užsi
ėmimas nieko bendro su mo
kykla neturi. Tik privačiuo
se pokalbiuose, diskutuojant 
būsimus rinkimus, pradedama 
teirautis, ar jis (arba ji) yra 
krikščionis-demokratas, tau
tininkas, frontininkas, skau
tas, ateitininkas, ar priklau
so aktyviai kuriai nors parti
jai?

Kita balsuotojų abejingumo 
priežastis — pačių kandida
tuojančių asmenų šalta ir abe
jinga laikysena. Jei privačiai 
tylomis yra skatinama asme
niškais sumetimais balsuoti 
už kurį asmenį, tai patys kan
didatai, apsiriboja oficia
liais pareiškimais spaudoje, 
nesirodo viešumoje, nesisten
gia susipažinti su eiliniais 
visuomenės nariais, jų rūpes
čiais. Prieš rinkiminis vajus 
yra vienas pagrindinių veiks
nių rinkėjų dėmesiui suža
dinti. Tam nėra reikalingos 
išlaidos, tik truputis pastan
gų. Sekmadieniais lietuviško
se parapijose galima paskelbti 
tradicinių kavučių metu susi
tikimą su kandidatais ir suda
ryti progą išklausyti jų nuo
monių kuriuo nors mums rūpi
mu klausimu. Tai palengvintų 
rinkėjams apsispręsti ir juos 
įtikintų jų balso svarbumu. 
Tada ir išrinktiesiems darbas 
būtų lengvesnis, būtų mažiau 
kritikos, daugiau talkos ir 
pritarimo. Ligšiolinis mūsų 
organizacijų pasiruošimas rin
kimams yra nepatenkinamas, 
ir kol nebus pakeista sistema, 
tol joks raginimas ar kvieti
mas neduos rezultatų.

rijoj ir, mokėdamas svetimų kal
bų, buvo labai naudingas pagalbi
ninkas savam vyskupui. Kilęs iš 
Kulvos parapijos, baigęs jėzuitų 
gimnaziją, iš gausios 9 vaikų šei
mos, rodos, 3 jau mirę. (.. .)

Sakė padaryta pažanga kovoj su 
alkoholizmu - sumažino parduotu- 
vių-monopolių skaičių iki 8 rajo
ne, mažins ir toliau, kaip numa
tyta. Bet Š. matom vyrus eilutėj 
prie gėrimų ir tekinus belekian
čius į mašiną pilnom rankom bute
lių. Spaudoj pilna įvairiausių 
nusikaltimų, dažniausiai išgerian
čių vairuotojų, jaunimo, vengian
čio doro darbo. Sunku auklėti žmo
gų, jei pats nenori būti tvarkin
gas, pavyzdingas, o blogų pavyz
džių rasi ir knygose, ir gyvenime.

Vėl išėjo “Pavasario balsai" 
Maironio, nauja Lietuvos TSR is
torija iki 1917 metų, I tomas. Tai 
platus vadovėlis mokykloms. Gro
žinės literatūros nespėju pama
tyti - išgaudo rajonuose gyvenan
tys, sužinai, kai knygynuose jau 
nėra. Tenka mažiau skaityti aktua
lių naujienų, imu sunkesnių iš 
praeities, kas buvo sukurta ir nie
kada nepasens: pvz. meno istorija 
su spalvotom nuotraukom. Skaitau 
dabar apie gotų meną vokiečių 
kalba. (...) Kasmet gaunu po ke
lias knygas paštu iš Vokietijos ir 
labai dėkingai skaitau.

Linkiu Jums gražiausių laimėji
mų naujais metais. Jūsų X. Y.

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

Bookbinding Studio 

“SAMOGITIA” 
meniškai įriša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis. 
Telefonas 625-2412

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

Tėviškės žiburiai • 1987, I. 13 — Nr. 3 (1926) • psl. 3

Nepaisant Maskvos įvestų varžtų okupuotoje Lietuvoje, mūsų tautiečiai 
dalyvauja religinėse procesijose atlaidų ir kitų didesnių švenčių proga. 
Nuotraukoje - Alytuje Angelų sargų atlaiduose 1985 m. spalio 6 d.

Tarp Vatikano ir Kremliaus
(Atkelta iš 1-mo psl.).

Kai amerikiečių žurnalistas 
paklausė, ar Vatikanas turėtų 
pirma pripažinti Baltijos vals
tybių įjungimą Sov. Sąjungon 
ir tada galvoti apie popiežiaus 
kelionę Maskvon, A. Santini 
atsakė: “Vatikano pripažini
mas Lietuvos vyriausybės at- 

< stovo reiškia tą patį, ką ir 
pripažinimas ne tik JAV, bet 
ir Teksas atstovo. Mano nuo- 

\rnone, tąijiesąmonė.
v Jaltos sutartis, pasirašyta 
1945 m., nustatė šio pokario 
Europos valstybių sienas. Ji 
yra daugeliui nepriimtina, 
bet tai realybė. Pradėti dis

NEREIKIA OSI KANADOJE ❖
MALONŪS KANADIEČIAI! V
1986 m. gruodžio 12 d. The Globe and Mail paskelbė, 
kad “Deschenes komisija, tyrinėjanti nacių karo 
nusikaltėlių buvimą Kanadoje numato rekomenduoti <^> 
įsteigimą nacių medžioklės vieneto, panašaus į esamą + 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse”. <(>
Amerikos specialių tyrinėjimų įstaiga (OSI) nuo pat ♦ 
savo darbo pradžios 1979 metais išskyrė Rytų 0 
europiečius, beveik visuoment pasinaudodama slap- ♦ 
tosios sovietų policijos KGB pateiktais liudijimais.
OSI tuos asmenis apkaltino karo nusižengimais.
OSI panaudojo civilinius teismus atimti pilietybei, iš- 
duoti ir ištremti kaltinamuosius Sovietų Sąjungon už <J> 
imigracijos įstatymų laužymą užuot įrodžiusi, kad jie į 
padarė karo nusikaltimus.
OSI panaudota procedūra bei metodai suerzino bei 
sukiršino etnines bendruomenes JAV-se. Mes ma- 
nome, kad tas pats įvyks ir Kanadoje, jeigu čia bus T 
įsteigta OSI.
Mes prašome jūsų paramos. Kreipkitės į savo apylin- <^> 
kės parlamento narį, išreikšdami jam savo rūpestį + 
arba išsiųsdami čia pridedamą laišką-atkarpą, kurią <0> 
reikia išsikiprti ir užpildyti. ♦

Centrinė estų taryba Kanadoje
Tautinė latvių federacija Kanadoje <a>
Kanados Lietuvių Bendruomenė
Tautinė slovėnų taryba <J>
Kanados ukrainiečių komitetas -0“

The Honourable Ray Hnatyshyn, MP 
Minister of Justice 
Room 135, East Block 
House of Commons 
Ottawa, Ontario 
K1A0A6

Dear Minister:
Canada does not need an Office of Special Investiga- <J> 
tions. -4“
To set up such a selective agency in Canada would be to 
import the witch-hunting McCarthyite mentality that + 
OSI has produced in the U.S.A.
All alleged war criminals, whatever the origins, should 
be tried in Canada under Canadian criminal laws. a

Yours sincerely,

Name (please print)

Adress (please print)

Signature 

kusijas dėl jų reikštų vėl pra
dėti ginčą dėl tų valstybių sie
nų. Tai pažadintų nacionaliz
mą. Sienų keitimas vestų į nau
ją karą Europoje. Negalima 
kalbėti vien apie Lietuvą, 
nes iškyla ir Lenkija, ir Vo
kietija, ir Vengrija, ir Italija”.

Kaip matome, A. Santini, 
nors ir itališkas komunistas, 
nei Lietuvai, nei kitom so
vietų pavergtom tautom palan
kumo nerodo. Jis kviečia pri
pažinti realybę, kuri yra ne 
kas kita kaip pripažinimas 
komunistinio totalizmo, pa
grįsto jėga, o ne demokratine 
laisve, žmogaus ir tautos lais
ve. M.



4 psi. • Tėviškės žiburiai • 1987. I. 13 — Nr. 3 (1926)

® PAVERGTOJE TEYWEJE
TRAGEDIJOS UŽBAIGA

Šioje skiltyje 1986 m. rugsėjo 
9 d. buvo rašyta apie kaunie
čius ištikusią skaudžią tragedi
ją — masinį gyventojų apsinuo
dijimą alkoholiniu gėralu, ku
riame buvo rasta mirtinu nuodu 
laikomo’ antifrizo. Tą gėralą, 
slapta išneštą iš “Ragučio” su
sivienijimo, pardavinėjo speku
liantė Agafija Zvicevičienė. Li
goninėse atsidūrė keliasdešimt 
kauniečių, mirė keturiolika. 
Galutinius tragedijos duome
nis atskleidė “Tiesos” korespon
dentė Ramunė Lazauskaitė šio 
dienraščio 1986 m. gruodžio 11 
d. laidoje. Iš jos sužinome, 
kad į kapines nukeliavo penkio
lika apsinuodijusių kauniečių, 
o keturi — į kaltinamųjų suolą. 
Jie buvo teisiami gruodžio 3-9 
d.d. aukščiausiojo teismo bau
džiamųjų bylų kolegijos posė
džiuose, apkaltinti nužudymu 
dėl neatsargumo. Teisme nusta
tyta, kad nuodingą gėrimą iš 
limonado esencijos ir antifrizo 
pagamino vos tik darbą pradė
jusi naujoji sandėlininkė J. Ivoš- 
kienė, sandėlį per tris dienas 
perėmusi iš pasitraukiančio V. 
Sobolevo. Jiedu negalėjo paaiš
kinti, kaip nuodingas antifri
zas sandėlyje atsidūrė šalia 
maisto medžiagų. Žaliavų ir 
maisto medžiagų apyskaita nu
sikalstamai nesirūpino “Ragu
čio” buhalterijos darbuotojai. 
Sandėlininkė J. Ivoškienė, pa
ragavusi pasigaminto “šaltmėti- 
nio likerio”, nesusirgo nuo po
ros gurkšnelių, bet gėralas jai 
nepatiko. Tad visą savo gaminį 
pardavė sargei G. Vosylienei. 
Pastaroji dalį nuodingo gėralo 
pati išsinešė iš “Ragučio”, o 
likusius bakelius išvežė sūnus 
su dukra. Spekuliantė A. Zvice
vičienė, išbandžiusi “šaltmė- 
tinio likerio” pirkinį, susirgo. 
Kaimynėms skundėsi pykinimu, 
galvos skausmais, bet ramia są
žine jį pardavinėjo alkoholi
kams klientams. G. Vosylienė ir 
A. Zvicevičienė buvo nubaustos 
laisvės atėmimu penkeriems 
metams, J. Ivoškienė — ketve- 
riems metams, bausmę atliekant 
bendrojo režimo pataisos dar
bų kolonijoje. Jų tųjrtas kon
fiskuotas. V. Sobolevas nuteis
tas dvejiems metams pataisos 
darbų “Ragutyje”.

KAUNO KELTUVAI
Kaunas turėjo ir tebeturi du 

funikulieriais vadinamus keltu
vus — Žaliakalnio ir Aleksoto. 
Žaliakalnio keltuvo, kaunie
čiams tarnavusio daugiau kaip 
50 metų, susidėvėjo Šveicarijo
je gaminti mechanizmai ir bė
gių kelias. Karo metais dingo 
visa techninė dokumentacija. 
Atnaujinimo projektą teko pa
ruošti Kauno politechnikos in
stituto specialistams. Keltuvo 
širdimi laikomo skriemulio da
lis išliejo “Baltijos” laivų sta
tykla, jas darbui pritaikė “Per
galės” susivienijimas. Žaliakal
nio ir Aleksoto keltuvais per 
metus pasinaudoja apie tris mi
lijonus kauniečių ir jų svečių.

GEDIMINO AIKŠTĖJE
Vilniaus Gedimino aikštė kas

met susilaukia naujametinės eg
lės, pakeitusios kompartijos iš

“AUDRA” TRAVEL
CORPORATION
--------------------------------------------

Naujais 1987 metais 
kviečia keliauti kartu 

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

stumtų Kalėdų eglę. Dabar net 
ir kalėdinės eglutės vadinamos 
naujametinėmis, o Kalėdų sene
lis — iš Maskvos atkeliavusiu 
seneliu Šalčiu. Naujametinė eg
lė iš Verkių girininkijos Vil
niun buvo atvežta 1986 m. gruo
džio 18 d. Ji buvo užaugusi 23 
metrus į viršų, išsišakojusi sep
tynis metrus į šonus. Eglę benzi
niniu pjūklu nupjovė girininkas 
P. Vinkevičius, ją nuo kamieno 
nukėlė ir ant Gedimino aikštės 
grindinio pastatė kranininkas V. 
Matusevičius. Vilniaus gatvių 
apšvietimo taryba nutiesė elekt
ros laidus, pritvirtino elektri
nius žaislus. Eglę papuošė 400 
žaislų, aštuonios girliandos, 
50 neoninių snaigių. Naujų me
tų tarnybon įjungta lietuviška 
eglė buvo rasta prie Lavriškių. 
Ji stovėjo vienui viena palau
kėje ir žaliavo 80 metų. Gedi
mino aikštėje ramiai sutiko mir
timi pasibaigusį savo likimą. 
Karingesnė buvo 1985 m. Gedi
mino aikštėje bandyta pastatyti 
eglė. Stiprus vėjas tada įtempė 
lynus, ir eglė staiga lūžo per 
pusę, turbūt nenorėdama susi
tikti su Maskvos atsiųstu “dia- 
dušku Marozu”, kuris lietuviškai 
vadinamas seneliu Šalčiu.

TEATRO MIESTELIS
1986 m. gruodžio 1 d. pasibai

gė Lietuvos architektų sąjun
gos Kauno skyriaus paskelbtas 
konkursas paruošti planus nau
jiems Kauno dramos teatro ir fil
harmonijos pastatams, geriau
siai įjungtiems į bendrą miesto 
vaizdą. Didžiausio vertintojų 
dėmesio susilaukė sumanymas 
pastatyti Kaune teatro mieste
lį, kurį sudarytų dramos teat
ras, filharmonijos salė, 700 
vietų kiemo teatras, teatro mu
ziejus, aktorių namai ir gėlių 
kioskas. Viena architektų gru
pė teatro miesteliui siūlo Vil
niaus gatvę senamiestyje, kita 
— Laisvės alėjos pradžią prie 
Įgulos šventovės, dabar pavers
tos vitražo ir skulptūros muzie
jumi, ir ten statomos Paveikslų 
galerijos.

ATNAUJINO SENAMIESTI
Klaipėdos Turgaus aikštės pa

kraštyje atnaujinti XVIII š. sta
tiniai, akmenimis išgrįstas siau
ras kiemas. Šioje vietoje be
veik laiko nepaliesti išliko “po
sesijomis” vadinti miestelėnų 
sklypai su ūkiniais ir gyvena
maisiais pastatais, į turgų at- 
siremiančiais žemės rėžiais. 
Pasak architekto Sauliaus Ma- 
nomaičio, senieji šeimininkai 
daržines ir sandėlius nuomo
davo į turgų atvykstantiems 
pirkliams, čia būdavo sukrau
namos Danės uosto burlaiviais 
atgabentos prekės. Atnaujinto
jai paliko autentiškus pastatų 
fasadus, pamario statybos ele
mentus, tik tie pastatai buvo 
pritaikyti dabartinei '"Klaipė
dai. Juose įsikūrė trikotažo, 
galanterijos, suvenyrų parduo
tuvės. Atnaujinta ir dalis seno
vės sklypų. Senamiestis nušvis 
naujomis spalvomis, kai bus at
naujinti miesto centre išlikę 
dar didesni buvusių “posesijų” 
plotai ten įsikūrusio “Dailės” 
kombinato teritorijoje.

V. Kst.

Meninėje programos dalyje------------- Baras, žvėrienos vakarienė, staliukų loterija,
sol. V. Povilonis su savo palyda taurių įteikimas. Šokiams gros “Zbigniew
------Nogas” orkestras
Baliaus pradžia — 18.30 v., meninės programos — 20 v. įėjimas — $6.00

Giedraičio lietuvių žūklautojų ir medžiotojų klubo valdyba

Aukojo "Tėviškės žiburiams"
$700: Alf. Kuliešius; $300: Br. 

Narbutas; $75: V. Petruškevičie
nė, Lietuvių evangelikų liutero
nų parapijos moterų draugija; 
$50: Sault Ste. Marie žūklauto- 
jų-medžiotojų klubas “Briedis”, 
St. Dalius; $45: M. Žemaitienė; 
$32: Toronto lietuvių kėgliavimo 
klubas-A. Danaitytė; $30: V. Pau- 
liukienė; $25: S. Domeikienė, dr. 
K. G. Ambrozaitis, V. A. Karalius, 
Br. Strikaitis, Ant. Poškus, A. Rubi
nas, M. Mickevičienė; $20: Juo
zas Puteikis, A. Staknys, K. Mažo- 
nas; $18: A. B. Stankaičiai; $10: 
E. Mačiulaitis, I. H. Stasiulis, A. 
Lukšytė, A. Saladžius, T. Subačius, 
V. K. Gaputis, G. B. Čižikas, A. 
Deksnienė, P. Grigas; $6: J. Vai
tiekūnas; $5: A. Landsbergis, Jur
gis Stravinskas, S. Gindrick, A. 
Didžbalienė, B. O. Skorubskas, 
Ant. Visockis, A. Stulgienė, J. 
Rutkauskas, P. Devenis, St. Ast
rauskas; $4: P. Karalius; $2: B. 
Jonynas.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$26: P. Stončius; $25: P. Karec- 

kas, M. Regina, Iz. Kandrotienė, 
Al. Andrulis, P. Krilavičius, J. 
Budreika, V. B. Raulinaitis, J. 
Vitas, Alf. Nutautas, J. Morkūnas, 
J. Nešukaitis, V. Zavadskas, K. 
Bubliauskienė, Ant. Ramanaus
kas, J. Sabaliauskas, A. Saladžius, 
Petras Šukys, K. E. Gudinskas, L. 
Balsys, M. J. Zažeckas, J. Misius, 
J. Linkus, V. Ignaitis, M. Norkus, 
Kęst. Bartusevičius, Alb. Paškevi-
čius, J. Januškevičius, B. A. Arū
nas, A. Vapsvienė, V. K. Gaputis, 
J. O. Kirvaitis, K. Strimaitis, M. 
Šenferienė, Br. Strikaitis, B. B. 
Tamošiūnas, M. R. Jauniškis, B. J. 
Stankaitis, E. Bumeisteris, J. R. 
Stalioraitis, J. K. Rugys, A. Stul
gienė, VI. Nausėda, J. Pargauskas, 
J. Uogintas, A. Gaidelienė, M. J. 
Zubrickas, J. Valiukienė, S. J. Ja- 
gėla, S. Gulbinskienė, M. Kaspera
vičienė, J. Valiulis, B. Galinienė, 
J. Mickus, Eug. Čepienė, V. Rut
kauskas, E. Kvederienė, Ant. Kens- 
tavičius, D. Jurkus, A. T. Sekonis, 
J. Riauba, P. Vyšniauskas, J. Stra
vinskas, A. Šermukšnis, dr. E. Mal
kus, M. Žemaitienė, Č. Žilionis, V. 
Urbonas, J. Tamulionis, E. Raudie- 
nė, J. Venckus, Ed. Karmazinas, J. 
Sakalauskas, V. Pundzius, L. J. 
Šimutis, A. Dziakonas, H. Kazlaus-

London, Ontario
A. a. SAULĖ-IRENA TUMOSIE- 

NĖ-STANIULYTĖ, 63 m. amžiaus, 
mirė 1986 m. gruodžio 27 d. Liko 
duktė Birutė-Kristina Londone, 
sesuo dr. R. Ciplijauskienė su 
vyru Toronte, brolis V. Staniulis 
su šeima Vankuveryje, motina So
fija - Los Angeles ir tėvas - Lie
tuvoje. Velionės vyras mirė 1979 
m., sulaukęs 65 m. amžiaus.

Jaunystėje Saulė iškiliai reiš
kėsi sporte, moksle, visuomenėje. 
Mediciną pradėjo studijuoti VD 
universitete Kaune, o paskui ją 
trjus metus studijavo Vokietijo
je. Kanadon atvyko 1948 m. ir ap
sigyveno Toronte. Čia ji, rodos, 
dalyvavo tada pirmaujančiame 
“Varpo” chore. 1956 m. ištekėjo 
už londoniškio P. Tumoso ir įsi
jungė į Londono lietuvių veiklą. 
Sveikatai sušlubavus, teko jai 
daug ko atsisakyti. Įdomu, kad 
Saulės tėvelis Juozas Staniulis, 
buvęs Lietuvos valstybės teatro 
direktorius, tebėra dar gana jud
rus ir aktyvus (rašo net knygas), 
nors jau artinasi prie 90 metų am
žiaus ribos.

Laidotuvių apeigas Šiluvos Ma
rijos šventovėje atliko klebonas 
kun. I. Mikalauskas, OFM. Šios bu
vo dvidešimtosios klebono atlik
tos laidotuvės Londone. Smuiku 
solo grojo muz. R. Bankienė. Ve
lionė palaidota gruodžio 31 d. Šv. 
Petro katalikų kapinėse.

Miela Saule, šios žemės vargus 
užbaigusi ilsėkis ramybėje.

NAUJU METŲ SUTIKIMAS pa
sižymėjo gera nuotaika. Šį kar
tą ne moterys buvo šeimininkės, 
bet. .. vyrai. Vyriausiojo šefo 
pareigose . . . pats apylinkės pirm. 
A. Petrašiūnas, o jam nuoširdžiai 
talkino R. Vilembrektas, apyl. 
v-bos iždininkas. Abu čia yra ver
tinami. kaip patyrę tos srities ži
novai, iš vyrų Londone turį tik 
vieną konkurentą. Už skaniai pa
gamintą maistą jie užtarnautai 
susilaukė gražios padėkos.

Linksma ir gana gera muzika, 
skanus maistas ir didelis pasi
rinkimas įvairių gėrimų paten
kino net ir išlepinto skonio da- 

(Nukelta į 9-tą psl.) 

kas, V. Baronas, dr. K. G. Ambro
zaitis, Z. Girdauskas, R. Paukš
tys, R. Masiulionis, J. Gasperie- 
nė, K. Slavinskas, Pr. Rudinskie- 
nė, Vikt. Kudirkienė, dr. E. V. 
Druktenis, O. Dementavičienė, dr. 
A. Šležas, L. A. Ranonis, P. Ščepa
vičius, P. A. Kazilis, I. Ramonas, 
Ign. Gabalis, Apol. Sakus, P. Jurė
nas, J. Ambrizas, B. Balaišis, E. 
Aleksienė, St. Kuzmickas, Br. Ki- 
šonas, A. Šimkus, K. Mažonas, O. 
Adomavičienė, R. O. Berentas, M. 
Skučienė, G. Ilgauds, E. Bogus- 
lauskas, J. Tervydavičius, Vyt. 
Strimaitis, Vyt. Žilinskas, A. D. 
Jankūnas, M. K. Daukai, A. Kanap- 
ka, A. S. Petraitis, J. E. Šileikis, 
J. Žakevičius, Izid. Girdzijauskas, 
S. M. Petrulis, S. E. Pusvaškis, J. 
Šimkus, V. Renyi, A. Sukauskas, J. 
Vaišnys, D. Račkus, Ant. Poškus, 
M. Šetkus, St. Šetkus, V. Bilevi- 
čius, J. Barakauskas, J. Gipas, S.
Martinaitienė, J. O. Karaliūnas, J. 
Skeivelas, A. Rubinas, J. Bartkus, 
A. Paulius, Z. Barysas, St. Jankaus
kas, V. O. Skukauskas, Marija Mic
kevičienė, A. Zalagėnas, A. Vibrys, 
P. Barteška, L. Rudaitis, P. Dalin- 
da, A. Garbas, K. Čepaitis. Pr. Gry
bas, E. Rakauskas, K. Strikaitis, 
Alb. Čepėnienė, S. Meškauskas, J. 
Stanaitis.

Už trejus metus po $25 rėmėjo 
prenumeratą atsiuntė: S. V. Balse
vičius; už dvejus metus po $25 rė
mėjo prenumeratą atsiuntė: J. Re

Elnių medžioklėje Kanados šiaurėje prie 1200 svarų laimikio liamiltoniš- 
kis KAZYS ŽILVITIS (dešinėje) su savo žentu ERIKU GOCENTU iš Onta
rio Londono Nuotr. J. Liaubos

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ 1117 A W 
KREDITO KOOPERATYVAS 1AL11A 
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% 

sausio 24, 
šeštadienį, 
Hamiltono 
Jaunimo 
centre

gina, L. Haniak, Rūta Stankienė, 
Ringaudas Narbutas, K. Daunys, 
V. Dumbliauskas, St. Poška, I. Raš- 
kevičius, J. Šiaučiulis.

Garbės prenumeratą atsiuntė:
$50: S. Martinonytė, S. Jakai

tis; $40: dr. J. Yčas, J. Žaliaus
kas; $35: Alf. Patamsis, E. Heikis, 
Alb. Smilgys; $30: D. Zulonienė,
V. Vaitkus, I. Ross, A. Žuras, V. L. 
Morkūnas, J. Šeperys, J. Yurkus,
VI. Mockus, A. V. Ramanauskas, M. 
Gečienė, B. Stalioraitienė, J. S. 
Paketuras, J. Starkevičius, VI. 
Eižinas, St. Vaitkus, J. Pacevi- 
čienė, G. H. Lapai, S. Fredas, E. 
Kalasauskas, J. Žvirblis, V. Ker- 
belis, H. Butkevičius, Ign. Petraus
kas, St. Dalius, F. Barakauskas, 
VI. Kezys.

Už dvejus metus po $30 garbės 
prenumeratą atsiuntė O. Balai- 
šienė.

Nuoširdus ačiū visiems dosnia 
auka parėmusiems “Tėviškės žibu
rius” bei palengvinusiems jų lei
dybą.

įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus k

(Esu “Union Gas” ZĮV
atstovas) žj

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

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

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

■® LIETUVIAI PASAULYJE
JĄ Valstybės

JAV LB XI-sios tarybos antroji 
sesija įvyko 1986 m. lapkričio 
14-16 d.d. Elizabeth mieste, New 
Jersey valstijoje. Pirmą kartą 
sesijai buvo skirtos ne dvi, bet 
trys savaitgalio dienos. Buvo 
nuogąstaujama, kad pirmą die
ną posėdyje gali dalyvauti ne
pakankamas tarybos narių skai
čius. Nuogąstavimas nepasitvir
tino — atvyko 42 nariai. Juos 
pasveikino tarybos prezidiumo 
pirm. Algimantas Rugienius. 
Posėdžiuose išklausyti įvairių 
LB institucijų pranešimai. JAV 
lietuvių fondo valdybos pirm, 
dr. Antanas Razma pranešė, kad 
pagrindinis kapitalas 1986 m. 
lapkričio mėnesį pasiekė 
$3.518.450, tačiau vis dar jau
čiamas lėšų trūkumas kultūri
niams poreikiams. Iš dabartinio 
pelno galima patvirtinti tik pu
sę prašymų. Esą reikėtų steng
tis fondo kapitalą padidinti iki 
penkių milijonų dolerių. Garbės 
teismas neturėjo jokio skundo. 
JAV LB yra PLB šeimos narys. 
Tad LB tarybos sesijose daly
vauja ir pranešimą padaro PLB 
valdybos pirm. Vytautas Kaman- 
tas. Šį kartą jis džiaugėsi li
tuanistikos katedros idėjos įgy
vendinimu Ilinojaus universite
te, PLB fondo ir Stasio Barzduko 
mokslinės stipendijos fondo 
įsteigimu. Pasaulio lietuvių kul
tūros kongresą planuojama su
rengti 1988 m. birželio 25-27 d.,d., 
o PLB seimą — birželio 28-30 
d.d. Toronte. Santykiai su VLI- 
Ku gerėja. Veiksnių konferenci
ja turėtų įvykti š. m. balan
džio 26-27 d.d. Pirmoje šios tary
bos sesijoje, renkant JAV LB 
krašto valdybos pirmininką, bu
vo susitarta, kad pirmininku 
išrinktas Algimantas Gečys, 
kadencijai įpusėjus, pasikeis 
su Vytautu Volertu. Tai bus for
maliai padaryta pagal galiojan
čius įstatus š. m. gegužės pabai
goje.

Savo klubą yra įsteigę Lojolos 
universitetą Čikagoje lankan
tys lietuviai studentai. Klubo 
valdybą šiais mokslo metais su
daro: pirm. Aras Tijūnėlis, vice- 
pirm. Zita Kuliešiūtė, sekr. Ing
rida Naudžiūtė ir ižd. Vincentas 
Willas. Klubas turi amerikie
tiško futbolo komandą, kuri tur
nyre laimėjo Ii vietą. Lėšos tel
kiamos pyragaičių ir ženklus tu
rinčių marškinėlių pardavinėji
mais. Planuojama surengti po
būvį su L. Stankaičio tvarkoma 
muzika, slidinėjimo iškylą.

A. a. Leonardas Dambriūnas, 
kalbininkas, įvairių kalbinių 
studijų ir vadovėlių autorius, 
LB Vašingtono apylinkės steigė
jas, mirė 1979 m. lapkričio 24 d. 
netoli Vašingtono. Velionies at
minimui skirtas Mišias 1986 m. 
lapkričio 30 d. Trijų karalių 
šventovėje Georgetowne atnaša
vo Vašingtono ir apylinkės lie
tuvių kapelionas kun. dr. T. Žiū
raitis, dalyvaujant dideliam 
būriui lietuvių. Velionis pa
laidotas Cedar Hill kapinėse 
prie Vašingtono. Paminkle iš
kalti velionies dažnai kartoti 
žodžiai dukrai Marytei ir sūnui 
Antanui: “Maža garbė kitomis 
kalbomis kalbėti, didelė gėda 
savosios gerai nemokėti”.

Urugvajus
Pas Montevideo lietuvius 1986 

m. lapkričio 5-9 d.d. viešėjo sve
čiai iš Argentinos — Berisse vei
kiančios Mindaugo draugijos 
pirm. Valentina Bukauskaitė- 
Persico, atvykusi su jaunimo 
ansambliu, turinčiu savo or
kestrėlį. Svečiai iš Argentinos 
atliko koncertinę programą sa
lėje, giedojo sekmadienio Mi
šiose. Radijo valandėlėje Urug
vajaus lietuvius sveikino Min
daugo draugijos pirm. V. Bu- 
kauskaitė-Persico. Urugvajaus 
lietuvių jaunimo sąjungos pirm. 
Danielius Modena-Aleksejūnas 
pranešė, kad planuojama suor
ganizuoti jaunuosius tinklinio 
žaidėjus, kurie savo jėgas galės 
išbandyti rungtynėse su jaunai
siais lietuviais tiklininkais Ar
gentinoje.

Australija
Melburno dainos sambūris sa

vo koncertą lapkričio 9 d. suren
gė lietuvių namų salėje. Sambū
ris turi dvi dirigentes — Danu
tę Levickienę ir Birutę Prašmu- 
taitę. Koncertas buvo pradėtas 
lietuvių kompozitorių dainomis, 
baigtas kalėdinėmis giesmė
mis. Ypač gražiai skambėjo po
puliarusis C. Francko kūrinys 
“Panis angelicus”, kurį su cho
ru atliko sol. Virginija Bruožy- 
tė. Akompanavo violončele — Ie
va Brovedani, pianinu — Alex 
Brovedani, vargonėliais — Zita 
Prašmutaitė. Koncertą tautiniais 
lietuvių šokiais papildė grupė 
“Šokdava”, vadovaujama Dalios 
Antanaitienės.

Britanija
A. a. Bronius Litvaitis, gimęs 

1922 m. Suvalkijos ūkininko 
šeimoje, mirė Boltone 1986 m. 
spalio 30 d. II D. karo metais 
velionis atsidūrė Vokietijoje 
ir 1947 m. atvyko Britanijon, 
kur pradėjo dirbti angliakasiu. 
Boltone įsikūrė 1957 m. taip pat 
dirbdamas angliakasiu, tik vė
liau gavo darbą inžinerijos įmo
nėje. Dalyvavo lietuviškoje veik
loje, rėmė lietuvių organizaci
jas, spaudą. Palaidotas lapkričio 
7 d. Apeigas atliko kan. V. Ka- 
maitis. Metinis DBLS Boltono 
skyriaus narių susirinkimas bu
vo sušauktas 1986 m. lapkričio 
1 d. Pirm. H. Vaineikis pareiš
kė užuojautą susirinkime daly
vavusiai a.a. B. Litvaičio naš
lei Dorothy ir sūnui John. Buvo 
aptartas planuojamas boltonie- 
čių apsilankymas Bradforde. Jį 
nutarta atidėti sekančiam pa
vasariui.
Vokietija

Naujojon VLB tarybon išrinkta 
penkiolika daugiausia balsų 
gavusių kandidatų: Andrius 
Šmitas — 347, Vincas Bartusevi
čius — 318, kun. Alfonsas Berna
tonis — 297, Marija Dambriū- 
naitė-Šmitienė — 283, Kęstutis 
Ivinskis — 262, Alina Grinienė
— 256, Justinas Lukošius — 248, 
inž. Jonas Valiūnas — 246, Ri
čardas Baltulis — 242, dr. Sau
lius Girnius — 236, inž. Juozas 
Sabas — 228, Vingaudas Damijo
naitis — 203, dr. Vilius Lėnertas
— 202, Romanas Dirgėlas — 197 
ir Walteris Vitkus — 196. Rin
kimų komisiją sudarė pirm. J. 
Vitkus, vicepirm. A. Veršelis 
ir sekr. R. Tendzegolskis. Rin
kimuose dalyvavo 782 nariai, 
balsavo 504.

Miuncheno lietuviai, vadovau
jami kun. Antano Bungos, Vėli
nių vakarą aplankė Westfried- 
hofo kapinėse palaidotų lietu
vių kapus, turėjo pamaldas ma
žoje Ludwigsfeldo šventovėje. 
Lietuviškos Mišios ten atna
šaujamos pirmą ir trečią kiek
vieno mėnesio sekmadienį. Pir
mąjį mėnesio ketvirtadienį mel
džiamasi už Lietuvą. LB Miun
cheno apylinkės valdybai vado
vauja inž. Richardas Hermanas, 
pernai rudenį atšventęs 65 me
tų amžiaus sukaktį. Lituanisti
nę mokyklėlę Miunchene, vado
vaujamą Alinos Grinienės, kas 
antrą savaitgalį lanko septyni 
vaikai. Mokyklėlė kasmet su
rengia Kalėdų eglutę su vaikų 
atliekama programėle.

Vėlinėms skirtas gedulines 
Mišias nedidelėje Hiutenfeldo 
šventovėje 1986 m. lapkričio 2 d. 
vakarą Vasario 16 gimnazijos 
mokiniams bei kitiems lietu
viams atnašavo kapelionas kun. 
Jonas Dėdinas. Po Mišių vakaro 
tamsoje visi su degančiomis žva
kutėmis nuėjo į vietines kapi
nes, kur jau yra palaidota apie 
20 lietuvių. Jų sąrašą perskai
tė pamokslą sakęs ir maldas kal
bėjęs kun. J. Dėdinas. Visi su
giedojo “Viešpaties angelą”, 
žvakutėmis papuošė lietuvių ka
pus. Vėlinių vakarą uždegtomis 
žvakutėmis buvo papuoštas ir 
lietuviškasis kryžius Romuvoje.

Kun. Broniaus Liubino 40 me
tų kunigystės sukaktis atšvęs-. 
ta 1986 m. spalio 26 d. Franken- 
thalyje, Švč. Trejybės šventovė
je. Sukaktuvininkas yra tos vo
kiečių parapijos klebonas jau 
beveik 10 metų. Šventovė buvo 
pilna vokiečių ir lietuvių mal
dininkų. Sukaktuvines Mišias 
kun. B. Liubinas koncelebravo 
su prel. P. Jatuliu, kun. A. 
Bunga, kun. A. Bernatonių, kun. • 
K. Senkumi ir diakonu Th. Weit- 
zeliu. Iškilmėn buvo atvykęs ir 
vysk. A. Deksnys. Pamokslą apie 
kunigo pašaukimą tarnauti Die
vui ir žmonėms sakė V. Vokieti
jos lietuvių katalikų sielova
dos direktorius kun. Antanas 
Bunga. Sukaktuvininko nueitą 
kelią nuo gimimo 1924 m. vasa
rio 11 d. Griškabūdyje iki da
bartinės šventės Frankentha- 
lyje aptarė parapijos komite
to pirm. J. Dirb. Sukaktuvinin
kas sielovadinį bei pedagoginį 
darbą yra dirbęs profesinėje 
vokiečių mokykloje Kaiserslau- 
terne, amerikiečių darbo dali
niuose, Vasario 16 gimnazijoje. 
Klebonas kun. B. Liubinas Švč. 
Trejybės parapijoje pasižymėjo 
organizaciniais bei adminis
traciniais sugebėjimais, atnau
jino 250 metų senumo šventovės 
vidų. Vaišės buvo surengtos ne
toli esančių “Dathenus” namų 
salėje. Parapijos vardu klebo
nui kun. B. Liubinui įteiktas 
dviratis. Sukaktuvininką Vasa
rio 16 gimnazijos vardu sveikino 
tautiniais drabužiais pasipuošu
sios moksleivės, Saaro krašto 
lietuvių vardu — A. Palavins- 
kas, Schwetzingeno — J. Vitkus. 
Į sveikintojų eiles įsijungė ir 
vysk. A. Deksnys.
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Lietuvių jaunimas prie sovietų ambasados
Lietuvos Helsinkio grupės dešimtmečio sukaktis paminėta maldos pusvalandžiu prie Sovietų 

Sąjungos ambasados Vašingtone

ALGIS ŠILAS

1986 m. gruodžio 1 d. Vašing
tono lietuviai prisiminė Lietu
vos Helsinkio grupės spaudos 
konferencijos 10 metų sukaktį, 
kuri įvyko Jurio Orlovo bute 
Maskvoje 1976 m. gruodžio 1 d. 
JAV Lietuvių jaunimo sąjun
gos Vašingtono skyrius pasi
kvietė prof. Tomą Venclovą 
dalyvauti budėtuvėse — “Mal
dos pusvalandyje” prie sovie
tų ambasados, prisiminti ka
linamus Viktorą Petkų, Balį 
Gajauską, Vytautą Skuodį ir 
dr. Algirdą Statkevičių. (Šie 
asmenys yra buvę aktyvūs Lie
tuvos Helsinkio grupės nariai). 
Prof. Venclova buvo vienas pir
mųjų tų Helsinkio grupės na
rių kartu su Petkum, Finklštei- 
nu, kunigu Garucku ir Lukaus- 
kaite-Poškiene. Apie 40 Va
šingtono lietuvių susirinko 
susikaupti ir paklausyti prof. 
Venclovos kalbos bei LJS Va
šingtono skyriaus paruoštos 
programos.

Šis “Maldos pusvalandis” 
įvyko prie sovietų ambasados 
(apie 100 pėdų). Pagal vietinį 
įstatymą, demonstracijos gali 
būti rengiamos tik iki 500 pė
dų nuo bet kurios užsienio am
basados. Jaunimo sąjunga ga
vo leidimą iš “International 
Union of Electronic Workers/ 
AFL-CIO” pasinaudoti jų že
mės nuosavybe. Toje vietoje ir 
kitos organizacijos yra suren
gusios budėtuves bei spaudos 
konferencijas, kuriose dalyva
vo net keli senatoriai. Tais 
atvejais policija nevertė iš
siskirstyti. 1985 m. laikotar
pyje JAV policija suėmė 25 ra
binus, 7 ukrainiečius ir 8 lat
vius prie sovietų ambasados.

Simboliniai atstovai
Lietuvių “Maldos pusvalan

džio” programoje 10 asmenų 
simboliškai atstovavo 10-čiai 
buvusių Lietuvos Helsinkio 
grupės narių, trumpai apibū
dino susirinkusiem jų gyveni
mą ir dabartinę padėtį. Sim
boliniai atstovai buvo — gy
dytojai, kunigas, profesorius, 
religinis veikėjas, skautė, in
žinierius, rašytoja.

Prof. Venclova savo kalbo
je priminė, kad visi sovietų 
okupuotoje Lietuvoje bei So
vietų Sąjungoje nekenčia to 
“didžiojo brolio”, apie kurį 
rašė George Orwell savo kny
goje “1984”. Visi Lietuvoje 
tuo metu, kai Helsinkio gru
pė buvo sudaryta, klausė sa
ve: “Jeigu ne aš, tai kas ki
tas bus suimtas? Jeigu dar ma
nęs nesuėmė, tai kada mane 
KGB suims?”

Prof. Venclova priminė, kad 
trys Helsinkio grupės nariai 
tebevargsta sovietų kalėjimuo
se (Petkus, Gajauskas, Skuo
dis). Petkus esąs žymiausias 
iš visų Lietuvos Helsinkio gru
pės narių. Jo draugai ir bend
radarbiai — Anatolijus (Na
tan) Ščaranskis, Aleksandras 
Ginzburgas ir Juris Orlovas 
dabar gyvena Vakaruose. Tai 
rodo, kad sovietų valdžia rea

guoja į Vakarų pageidavimus 
ir dėl to negalime sustoti vei
kę. Turime ir toliau reikalau
ti, kad Viktoras Petkus būtų 
paleistas iš kalėjimo.

Prof. Venclova pabrėžė, kad 
Lietuvos Helsinkio grupė pa
dėjo įvairiems asmenims, dir
bantiems žmogaus teisių srity
je, bendradarbiavo su tos sri
ties veikėjais Sov. Sąjungoje 
bei okupuotoje Lietuvoje. Įvai
rių tautybių ir pažiūrų žmonės 
dirbo kartu ne vien Rusijoje, 
bet ir Rytų Europoje. Esą ir 
per “Maldos pusvalandį” sim
boliškai prisijungė prie lie
tuvių ne vien svečias iš Ang
lijos prof. Aleksandras Štro
mas, bet ir Jugoslavijos disi
dentas Michailo Michailovas 
bei du kiti rusų disidentai. 
Be to, esą pažymėtina, kad 
Lietuvos Helsinkio grupė su
gebėjo egzistuoti penkerius 
metus sovietų santvarkoje, 
toje orvelinėje visuomenėje. 
Baigdamas savo kalbą, prof. 
Venclova pabrėžė, kad tokia 
veikla tęsis, kol Lietuva vėl 
atgaus savo nepriklausomybę, 
ir dar daug metų po to.

Įsikišo policija
Programa baigėsi visiem gie

dant “Marija Marija”, “Lietuva 
brangi” ir Lietuvos himną. Tuo 
momentu, kai visi sustojo, susi
kabino rankomis ir pradėjo 
giedoti, policija (Secret Ser
vice uniforminio skyriaus) 
stengėsi priversti visus daly
vius nutraukti giedojimą. Lei
tenantas James Luensnan pra
nešė susirinkusiem, kad jis 
bus priverstas suimti visus, 

Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos proga Austrijos sosti
nėje Vienoje demonstravo ir latvių jaunimas, reikalaudamas laisvės Latvijai. 
Nuotraukoje pavaizduotas sovietinis tankas su protesto jrašu: “Rusą tankai 
lauk iš Pabaltijo!” Ši nuotrauka buvo įdėta austrų “Die I’resse” laikraštyje

jeigu neklausys: “Pagal Va
šingtono 500 pėdų įstatymą, 
liečiantį demonstracijas prie 
užsienio ambasadų, tuo mo
mentu, kai jūs pradėjote gie
doti, jūsų budėtuvės tapo de
monstracija. Jeigu neklausy
site gali priekaištauti So
vietų Sąjungos atstovai, kad 
mes nežiūrime tvarkos.” Jau
nimo sąjungos atstovui besi
ginčijant su leitenantu, visi 
susirinkę baigė giedoti Lie
tuvos himną ir pradėjo skirs
tytis.

Laiškas ambasadoriui
Baigus programą, prof. 

Venclova perėjo skersai gat
vės, norėdamas įteikti laišką 
sovietų ambasadoriui Juriui 
Dubininui. Tame laiške Pasau
lio lietuvių jaunimo sąjungos 
vardu prof. Venclova prašė, 
kad ambasadorius pasiteirau
tų apie Viktoro Petkaus, Ba
lio Gajausko, Vytauto Skuo
džio ir dr. Algirdo Statkevi- 
čiaus dabartinę padėtį. Be to, 
Venclova kreipėsi į ambasado
rių Dubininą kaip atstovą vals
tybės, pasirašiusios Helsinkio 
aktą, prašydamas pasiteirauti 
apie galimybę paleisti Petkų, 
Gajauską, Skuodį ir Statkevi
čių iš darbo stovyklų ir psi
chiatrinės ligoninės. Kartu su 
tuo laišku profesorius įmetė į 
ambasados specialią pašto dė
žutę didžiulį plakatą, kuria
me buvo įrašyta “Lithuanian 
Helsinki Monitoring Group”.

Į “Maldos pusvalandį” buvo 
atvykę tiktai radijo atstovai 
iš “Amerikos balso” ir “Lais
vosios Europos” radijo.

Kaip 
pagyvinti 
j alinimo 
veikla?
Svarstybos, kuriose 

dalyvavo kelių 
kartų atstovai

KLB krašto tarybai 1986 m. 
gruodžio mėnesio suvažiavime 
Mississaugoje teko išgirsti 
įvairių pasisakymų svarbia te
ma: “Jaunimas visuomeninia
me Kanados lietuvių gyve
nime”.

Simpoziume moderatorė Ra
sa Lukoševičiūtė-Kurienė su
pažindino su šiais referen
tais: Rasa Mažeikaite - istori
ke, Česlovu Senkevičiumi - il
gamečiu skautų veikėju, Vytu 
Čuplinsku - jaunu ateitininkų 
studentų veikėju ir Daiva Pie- 
čaityte - Kanados lietuvių jau
nimo sąjungos pirmininke.

KLJS pirmininkė, atvykusi 
iš Montrealio, kur mėginama 
atgaivinti jaunimo veiklą, api
būdino jaunosios kartos pa
grindinę problemą kaip ko
munikacijos trūkumą tarp šios 
ir vyresniosios kartos. Jos siū
lymas šiai spragai užpildyti 
- išrinkti į krašto valdybą vie
ną asmenį, kuris būtų ryšinin
kas jaunimo reikalams ir koor
dinuotų jaunimo veiklą.

Rasa Mažeikaitė pareiškė, 
kad reikia keisti pesimistišką 
lietuvių nuotaiką. Ji ragino 
visus atsižvelgti į tai, ką jau
nimas nuveikia, ne tik į tai, kad 
neveikia. Kreiptis reiktų ne 
vien į studentus, bet ir į kitus 
“jaunimo” sluoksnius: jaunas 
šeimas ir profesionalus. Pasta
riesiems įtraukti į veiklą yra 
būtinas asmeniškas paskatini
mas dalyvauti ten, kur jiems 
gali būti įdomu, pareikšti sa
vo nuomones, pvz. kaip daro
ma per “Association for the 
Advancement for Baltic Stu
dies”. Yra svarbu sudaryti ir 
kitas panašias sąlygas, jei ne
norima jų atstumti.

Studentas Vytas Čuplinskas 
pasisakė, kad ateitininkų tar
pe didelė problema yra apa
tiją. -Tilt konkretūs darbai ga
li narius išjudinti. Pavyzdžiui, 
kongresai sutraukia jaunimą 
ir atgaivina jų norą veikti, su
daro jiems progą tarpusavyje 
užmgezti ryšius ir bendradar
biauti.

Skautų veikėjas Česlovas 
Senkevičius pabrėžė svarbą 
perduoti jaunimui ideologiją 
nuo pat mažens, kaip daroma 
skautų organizacijoje. Organi
zuotos šventės, iškylos ir sto
vyklos ruošia vaikus bendruo
meniniam gyvenimui. Esminis 
organizacijų uždavinys yra va
dovų paruošimas. Jų darbas 
yra sunkus, tačiau tik jauni 
vadovai gali pritraukti dau
giau jaunimo į savo eiles. Jis 
priminė, kad vaikai neištesės 
veikloje, kurioje tėvai neda
lyvauja.

Šeimos vaidmuo, auklėjant 
veiklų lietuvišką jaunimą, ne 
vieną kartą iškilo diskusijose 
po referentų pasisakymų. Bend
ra išvada: suvedus įvairių su
važiavimo dalyvių pastabas 
išryškėjo, kad vieninteliai bū
dai išugdyti susipratusį jau
nimą yra šeimos pavyzdys, 
ankstyvas lietuviškumo skie
pijimas — nuo darželio am
žiaus, asmeniškas skatinimas 
dalyvauti veikloje ir spaudos 
skaitymas. Būtina konkrečius 
darbus pritaikyti asmenų ga
bumams ir nebijoti įsileisti 
jaunimą į vyresniųjų veiklą.

Pagal jaunuosius klausyto
jus, vyresnioji karta ne visuo- 
ment priima jaunimą, bet suti
ko, kad jiems reikia globos 
planuojant konkrečius darbus 
ir juos koordinuojant. Šiuo 
klausimu jaunimo kongreso 
pavyzdys vėl iškilo: šiuo me
tu Australijoje kartu dirba ir 
vyresni ir jaunieji lietuviai, 
besirengdami jaunimo kongre
sui ir stengdamiesi, kad kong
resas pasisektų bei sudomin
tų visas kartas.

Šeima, darželis, parapija, 
stovyklos, kongresai ir insti
tucijos - visi šie elementai ga
li ugdyti, suburti ir remti jau
nimą, jei visi turėsime ryžto 
jais rūpintis, juos išlaikyti 
bei juose patys dalyvauti. Tai 
esminė išvada svarstybų, davu
sių KLB tarybos nariams pro
gą išgirsti bei išreikšti nuo
mones šia iš tikrųjų aktualia 
bei lietuvybei svarbia tema.

R. Sakalaitė-Jonaitienė

Vasario 16 gimnazijos orkestras repeticijos metu. Vadovauja - muzikos mokytojas A. PALTINAS

Su gimnazijos mokiniais į Vieną
Įspūdžiai jaunos kanadietės, dalyvavusios balt iečių demonstracijoje Vienoje

MARYTĖ BALA1ŠYTĖ
Jau daugiau kaip metai esu 

baigusi ir palikusi mylimą Va
sario 16 gimnaziją. Netikėtai 
pasitaikė proga ją vėl aplanky
ti. Aš, žinoma, tokiai pagundai 
nemokėjau atsispirti ir, nors 
buvo spalio 31 — “Halloween”, 
danguje skraidžiojo raganos, 
— šeštą valandą vakaro paki
lau lėktuvu Frankfurto link!

Virš debesų pasaulis atrodė 
kaip didžiulis vatos kamuolys. 
Ir kai atėjo laikas į jį nusileis
ti, nebuvo baisu.

Atskrido ir Darius Čuplins
kas. Tuojaus atskubėjo gimna
zijos ūkvedė ponia Lucienė 
mūsų parsivežti į mažą išeivi
jos Lietuvą — Vasario 16 gim
naziją.

Pasijutau kaip namie. Auto- 
bahnu, kaip visuomet, mašinos 
lėkė raketų greitumu. Pavažia
vus, jau net už Hemsbacho, bu
vo galima matyti atremontuo
tas gimnazijos pilies bokštas. 
Prisiminimai, prisiminimai, 
nostalgija . ..

Įvažiavome į mokyklos kie
mą. Tuojau pamačiau, kad už 
mūrinių vartų daug kas pasi
keitė. Prie mergaičių bendra
bučio jau matėsi nauji berniu
kų bendrabučio pamatai. Par
ke, kur anksčiau žaliavo miš
kas, buvo įrengiama sporto 
aikštė. Pačioje pilyje taip pat 
buvo nemažai atremontuota — 
uždėtas naujas stogas, bet dar
bas nebuvo baigtas. Be to, mo
kyklos patalpose, vaikščiojo 
daug nematytų veidų. Vėliau 
sužinojau, kad jų tarpe buvo 
ir buvusių mokinių jaunesni 
broliai bei seserys.

Buvome atskridę geru laiku. 
Kaip tik tą savaitgalį Vokie
tijos lietuvių jaunimo sąjun
ga buvo suorganizavusi jauni
mo suvažiavimą. Šia poga at
vyko mieli iš praeities drau
gai. Pirmininkas Romanas Dir
gėlas pirmininkavo, o paskai
tininkas Kęstutis Ivinskis aiš
kino skirtumą tarp PLB ir PLJS 
bei atpasakojo jaunimo kong
resų eigą bei laimėjimus. Bu
vo ir pobūvis, kavutė, rinkimai.

Sekančią dieną, sekmadienį, 
gimnazijos tautinių šokių gru
pė bei orkestras ruošėsi de
monstracijai Vienoje.

Vakare, po kun. J. Dėdino at
našautų vėlinių Mišių, buvo 
pagal tradiciją suorganizuo
ta procesija. Su žvakėmis nu
ėjome į kapines aplankyti bu
vusių mokytojų, Lietuvos vei
kėjų. Šiai progai buvo moki
nių suruošta spalvinga eilė
raščių pynė susimąstymui.

* * *
Pirmadienį, gaidžiui pragy

dus, VLIKo išnuomotu dviejų 
aukštų autobusu, išvykome į 
Austriją. Kelionė buvo ilga — 
truko visą dieną, t.y. 12 valan
dų. Maniau, kad tuo laiku galė
siu mokytis, bet kur tau! Tuo
jau prasidėjo diskusijos, ir 
knygos prarado savo vertę. Pa
vargę vakare atvykome į nusta
tytą vietą.

Pavakarieniavę susirinko 
gimnazistai paskutinei repe
ticijai. Sekančią dieną laukė 
didžioji demonstracija.

Antradienį, lapkričio 4, vi
durdienyje, Šv. Stepono aikš
tėje susirinko lietuviai, lat
viai ir estai. Visur plevėsavo 
baltiečių vėliavos, mirgėjo šo
kėjų bei muzikantų tautiniai 
drabužiai, spalvingi plakatai, 
kurių žodžiais buvo reiškiamas 
protestas prieš sovietinę oku
paciją.

Diena buvo šaltoka, bet kai 
pasirodė Vasario 16 gimnazis
tai, sušilo ne vienas. Šauniai 
pašoko taip pat ir latviai.

Pirmą valandą Stephans- 

dome buvo laikomos baltiečių 
tautų intencijai Mišios. Šios 
pamaldos vyko vokiečių, lat
vių, estų ir lietuvių kalbomis.

Po pamaldų mokiniams buvo 
laisvas pusdienis. Keliese no
rėjome stebėti KSZE konferen
cijos eigą, bet į Hofburgą mū
sų neįleido. Buvo reikalinga 
žurnalistų kortelė. Šios kon
ferencijos rezultatai buvo 
tansliuojami per televziją ir 
radiją daugumoje Europos 
kraštų.

Sekantį rytą autobusu nuvy
kome į Schoenburgo rūmus. Po 
pietų jau buvo metas Vasario

Tarėsi Vokietijos lietuviųjaunimas 
Suvažiavimas, kuriame buvo išrinkti devyni atstovai 

į kongresą Australijoje
1986 m. lapkričio 1 d. Vokieti

jos Lietuvių jaunimo sąjungos 
suvažiavimas įvyko Vasario 16 
gimnazijos patalpose. Susirin
ko dalyvių iš visų Vokietijos 
kampų ir net svečių iš Kana
dos. Jie apžiūrėjo pradžioje 
VLJS veiklos nuotraukų paro
dą ir nusiramino po kelionės 
vargų.

VLJS suvažiavimą pradėjo 
pirm. Romanas Dirgėlas, 
klausdamas, ar visi žino tiks
liai, kas yra Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjunga ir kas vyksta 
per jos kongresus. Aš neturė
jau laiko pagalvoti apie tą ga
na paprastą klausimą, kai Kęs
tutis Ivinskis pašoko, patogiai 
įsitaisė priešais publiką ir iš 
pagrindų pradėjo nagrinėti te
mą “PLJS ir jos kongresų ap
žvalga!”

Kęstutis buvo labai tinkamai 
nusiteikęs šiam pokalbiui, 
nes nuo pat mažens lankė LIS 
susirinkimus, net ir kai buvo 
per jaunas juose dalyvauti. 
Be to, jis pats dalyvavo pas
kutiniuose dviejuose kongre
suose ir galėjo iš patirties 
kalbėti. Taigi jis nemažai pa
siruošė paskaitai; vartodamas 
nupieštą PLJS, PLB tikslų ir 
organizacinės struktūros sche
mą bei rašydamas lentoje, kad 
sunkiai galvojantienr' būtų 
akivaizdu; dėstė kaip sistema 
veikia ir kokie terminai var
tojami.

Paskaitininkas teigė, kad 
Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresai yra formaliai ren
giami PLJ sąjungos, kuri vei
kia PLB rėmuose. Norėdami 
suprasti jaunimo kongresų 
reikšmę, turime pirma žinoti, 
kas yra PLB. Klausantieji 
lengvai suprato abi organiza
cijas, kai buvo įrodyta, kaip 
jos panašios.

HENRIKAS ANTANAITIS. Šešto
jo pasaulio lietuviu jaunimo kong
reso organizacinio komiteto pirmi
ninkas, lankęsis JAV-se, Kanadoje 
bei P, Amerikoje ir padaręs atitin
kamus pranešimus apie jaunimo 
kongresą, kuris įvyks Australijoje 
1987 m. Nuotr. K. Raudžio

16 gimnazijai grįžti atgal prie 
paliktų knygų ir į tuščias klases.

Šiais metais Vasario 16 gim
nazijoje yra 84 mokiniai daug 
iš Amerikos ir net penki iš Ka
nados: Indrė ir Rimas Čuplins- 
kai, Dalia Tunaitytė, Jonas 
Venskus iš Toronto ir Luko
šius iš Montrealio.

Gimnazijoje statomos naujos 
patalpos, kurios yra būtinos 
ir reikalauja daug finansinės 
paramos. Kreipiuosi į visus są
moningus lietuvius, kviesdama 
dosniau remti Vasario 16 gim
naziją, kad jinai toliau augtų 
bei stiprėtų!

Po to, kai išaiškino tų orga
nizacijų tikslus ir veiklą, 
Kęstutis kalbėjo apie kongre
sų vyksmą ir raidą. Pasirodo, 
šie reikšmingi įvykiai prasi
dėjo Juozo Bachuno dėka. Jis 
įkalbino Lietuvių studentų są
jungos centro valdybą 1963-64 
m. surengti pasaulinio masto 
kongresą vietoje tiktai Kana
dos ir JAV jaunimo. Taip jis ir 
įvyko 1966 m. Dainavos stovyk
lavietėje, JAV-se. Antrasis 
PLJK įvyko 1972 m. Čikagoje ir 
Toronte. Šiame kongrese buvo 
įsteigta PLJS kaip organizaci
ja. II PLJ kongresas atkreipė 
ypatingą dėmesį į Pietų Ameri
kos ir mažų lietuvių kolonijų 
padėtį. Todėl ir III PLJK buvo 
rengiamas Pietų Amerikoje 
1975/76 m. žiemą. IV PLJ kon
gresas įvyko Europoje 1979 m. 
vasarą. Šio kongreso rengėjų 
komitetą sudaryti buvo Vokie
tijos lietuvių jaunimo sąjun
gos pareiga.

Kęstutis, matyt, buvo palan
kiau nusiteikęs šiam kongre
sui, nes įrodinėjo didelį jo 
svarumą. (Nutarimų skaičius 
— 78, palyginus su III-jų — 58, 
ir t.t.). Be to, kongreso šū
kis rėmėsi vokišku racionaliz
mu, palyginus jį su ankstyves
niųjų kongresų sentimentaliz
mu.

V PLJ kongresas įvyko 1983 
m. Šiaurės Amerikoje. Šiame, 
kaip ir ketvirtame kongrese, 
buvo gautas okupuotos Lietu
vos jaunimo sveikinimas. Per
skaitęs kongreso atsiliepimą 
į tą sveikinimą, Kęstutis už
baigė savo įdomią kalbą.

Po trumpos pertraukos, per 
kurią visi pasigardžiavo pir
mininko sesutės Birutės Dir- 
gėlaitės tortais, klausėmės 
Tomo Bartusevičiaus aiškini
mo apie paskutinę kongreso 
stovyklą. Tada pirm. Roma
nas Dirgėlas nukreipė visų 
dėmesį į VI PLJK Australijo
je. Jis supažindino mus su 
nustatyta programa ir švel
niai priminė, kad kainuotų 
maždaug 5,500 DM. Nurodęs 
kokiais būdais rinkti aukas, 
sakė, kad rimtam darbui rei
kėtų nusiųst bent 9 atstovus. 
Jei to nepajėgsim padaryti, 
reikės perleisti liekančias 
vietas kitom valstybėm.

Po pasitarimų atvangos bu
vo demokratiškai išrinkti šie 
atstovai: Tomas Bartusevičius, 
Romanas Dirgėlas, Artūras 
Gronan, Rimantas Gumuliaus- 
kas, Kęstutis Ivinskis, Me
lanija Mikalauskaitė, Aldo
na Rėklaitė, Raimonda Šrei- 
feldaitė, Kliausas Žulys.

Išrinkus atstovus, pasipy
lė mintys, kaip rinkti aukas. 
Po ilgų diskusijų buvo nutar
ta pradėti Naujų metų sutiki
mo baliumi Vasario 16 gimna
zijoje.

Laima Sidrytė-Aleksienė
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Tai nuotrauka paveikslo, vaizduojančio krikščionybės atėjimą Lietuvon. 
Jo autorius gyvena Lietuvoje. Pavardė žinoma, bet neskelbiama

Giesmė "Kristui Karaliui"
Viena naujausių muziko Jono Govėdo kompozicijų 

iš Lietuvos gautam tekstui

SLAVA ŽIEMELYTĖ

■Jaunas Kanados lietuvių 
muzikas Jonas Govėdas garsė
ja savo kompozicijomis. Vie
na naujausių jo kompozicijų 
yra giesmė “Kristui Karaliui”, 
užsakyta Centrinio Lietuvos 
krikščionybės sukakties komi
teto muzikinės komisijos. Ta 
giesmė bus giedama lietuvių 
išeivijos chorų.

Pirmų kartą man teko išgirs
ti ją giedant Tororito “Volun
gės” chorui. Paprastai daugu
mos kompozitorių kūryboje 
jaučiama kitų kompozitorių 
įtaka. Šioje J. Govėdo kompo
zicijoje nesuradau jokios sve
timos įtakos. Tai originali au
toriaus kūryba. Joje vyrauja 
įvairus polifoninis preciziš
kas ritmas. Kūrinys nėra leng
vas ir, galimas dalykas, ne visi 
chorai pajėgs išmokti. Bet juk 
kompozitorius rašo muziką pa
gal vidinį savo jausmą, įkvė
pimą, o ne pagal chorų ir cho
relių pajėgumą tą kūrinį at
likti.

Darniai išvystyta forma tei
kia šiai giesmei gyvumą, ener
gišką eigą ir daro ją įdomią

“Balsai iš anapus” 
Premijuotus poezijos rinkinys, kurio 
autorius — kun. Leonardas And- 
riekus, OFM, “Aidų” redaktorius

Lietuvos krikščionybės su
kakčiai Ateitininkų federacija 
1986 m. pradžioje paskelbė re
liginės poezijos rinkinio ir re
liginio eilėraščio konkursus. 
Iki duoto termino — 1986 m. 
spalio 31 dienos buvo gauti 5 
poezijos rinkiniai ir trijų au
torių atskiri eilėraščiai.

Konkurso vertintojų komisi- 
jon buvo pakviesti: dr. Vikto
rija Skrupskelytė, pirmininkė, 
nariai — Danutė Bindokienė, 
Vida Kuprytė, Česlovas Grin- 
cevičius ir Juozas Baužys. 1986 
m. gruodžio 23 d. komisija su
sirinko posėdžio ir, apsvars
čiusi atsiųstą konkursui kū
rybą, nusprendė, kad už reli
ginės poezijos rinkinį pirmoji 
premija skirtina Kazio Žilvi
čio slapyvardžiu pasirašiu
siojo rinkiniui “Balsai iš 
anapus”. Atidarius vokelį su 
tikruoju autoriaus vardu, pa
aiškėjo, kad šio rinkinio au
torius ir 1,500 dolerių premi
jos laimėtojas yra poetas T. 
LEONARDAS ANDRIEKUS.

Antroji premija, bendru ko
misijos nutarimu, niekam iš 
likusių keturių konkurso da
lyvių nebuvo paskirta. Trijų 
autorių konkursui atsiųsti at
skiri eilėraščiai taip pat ne
buvo premijuoti.

Konkurso nelaimėję auto
riai, norintieji atsiimti savo 
rankraščius, gali kreiptis tuo 
pačiu adresu, kuriuo rankraš
čius buvo pasiuntę. Inf.

Muzikas JONAS GOVĖDAS. sukūręs 
muziką iš Lietuvos gautiem gies
mių tekstam “Kristui karaliui” ir 
“Šeši šimtai metų klūpo” ryšium 
su Lietuvos krikščionybės 600 me
tų sukaktimi

klausytojui. Jaučiami moder
nizmo protarpiai. Girdisi keli 
taktai žinomos melodijos, nes 
modernioje muzikoje tai pri
imta.

Giesmė baigiama galingu 
“forte” žodžiais “Palaimink 
Lietuvą”. Būtų labai įspūdin
ga, jei Toronto ar kitų vieto
vių chorai drauge atliktų šią 
kompoziciją.

Muzikas J. Govėdas iki šiol 
yra parašęs dainų ciklą kolo
ratūriniam sopranui, keletą 
kompozicijų vargonams, sukū
ręs įvairių giesmių, harmoni
zavęs dainų balsams, chorams, 
instrumentams, laimėjęs pre
mijų už savo kūrinius. Turbūt 
galima tikėtis, kad sekanti jo 
kompozicija bus kantata.

Štai minėtos giesmės “Kris
tui karaliui” tekstas, kurio 
autorius iki šiol nežinomas.
Dangaus ir žemės amžinas Valdove, 
tarnauja Tau šventi angelai, 
žvaigždynai skelbia Tavo didžia 

šlovę
ir Tavo valios klauso tobulai.

Pasaulis ilgis Tavo karalystės, 
tautų keliuos Tu švyturys šviesus, 
neleisk žmonijai nuo Tavęs nuklysti, 
prie dieviškos širdies patrauk visus.

Ateik valdyti mus, Karaliau Kristau, 
atnešk palaima taikos laikus, 
iš vargo ir klaidų padėk išbristi, 
išpuošk tiesa ir meile mūs takus. 
Palaimink Lietuva.

Palaimink Lietuvę, mūs brangių 
šalį,

palūžusių po nuodėmių našta. 
Tik Tavo meilė mus pakelti gali. 
Tavęs o, Kristau, ilgis mūs tauta.

Ateik valdyti mus. Karaliau
Kristau.

atnešk palaimos ir taikos laikus, 
iš vargo ir klaidų padėk išbristi, 
išpuošk tiesa ir meile mūs takus, 
Palaimink Lietuvę.

"Vilniaus partizanai"
Žydų filmas apie nacių laikotarpį Vilniuje

ALGIRDA5 GUSTAITIS

Šiuo metu žydai pergyvena 
savotišką netikrumą. Iš vienos 
pusės jie triukšmingai skel
biasi II D. karo metu patyrę 
didžiulius nuostolius žmonė
mis, lygiagrečiai stengdamiesi 
nutylėti kitų tautybių nuo
stolius. Iš antros pusės pasi
girsta gana nemažai balsų, kad 
II D. karo metu niekas išskir
tinai žydų nežudė, Hitleris 
nedavęs tokio įsakymo. Karai 
žudo žmones ne tūkstančiais, 
bet milijonais. To neišvengė 
nė žydai. Koncentracijos la
geriai žinomi visame pasauly
je, juose daugybė žmonių mirš
ta, greitam lavonų sunaikini
mui įtaisomos deginamosios 
krosnys.

Pastarasis aiškinimas visiš
kai nepriimtinas žydams, ir jie 
atkakliai puola tokių prielai
dų skelbėjus. Betgi priešingų 
nuomonių atsiranda ne tiktai 
svetimų tautybių tarpe, jų yra 
net pačių žydų jaunesnėje kar
toje.

Siekdami palenkti pasaulio 
visuomenę savo pusėn, žydai 
imasi įvairių priemonių. Vie
na jų — dokumentiniai filmai, 
lengvai padauginami, rodomi 
seminaruose, pamokose, suva
žiavimuose, minėjimuose. Tuo 
tikslu žydai parengė naują fil
mą “Partisans of Vilna”. Fil
mas Los Angeles, Calif., pra
dėtas rodyti 1986 m. spalio 22 
d. kino teatre “Pavilion Cine
mas”.

Filmo pažiūrėti nuėjau vos 
jį pradėjus rodyti. Tebuvo ke
turi žmonės ir aš penktas. Vie
na žiūrovė užkalbino mane, 
pasisakė esanti karšta žydų 
patriotė, gimusi JAV-ėse, 
džiaugėsi, kad toksai filmas 
pagamintas. Esą jis turėtų bū
ti be pertraukos rodomas tūks
tantį metų, nes atsiranda per 
daug abejojančių nacių pada
rytais nusikaltimais žydų tau
tai, net daug jaunų žydų tuo 
netiki. Paklaususi mano tau
tybės ir išgirdusi atsakymą, 
išpūtė akis, teiravosi mano 
nuomonės, buvo taktiška.

Paruošiamieji rūpesčiai
Filmas “Partisans of Vilna” 

beveik visas spalvotas, trunka 
130 minučių. Filmo sumanyto
ja ir gamintoja (producer) po
nia Aviva Kempner įstengė 
gauti iš “National Endowment 
for the Humanities” $400.000; 
$200.000 suaukojo įvairios or
ganizacijos, pavieniai asme
nys. Skyrusieji bent $500 iš
vardinti filmo pabaigoje. Fil
mas jau rodytas Berlyne filmų 
šventėje (ten gavęs protestan
tų žymenį), Toronte filmų šven
tėje.

Esą Abba Kovner 1941 m. 
per Naujuosius metus Vil
niaus gete sušuko: “Nebūki
me avys, nesiduokime žudo
mi!” Tai paskatinę žydus or
ganizuotis į partizaninius vie
netus. Annette Insdorf paruo
štame garsinime apie “Parti
sans of Vilna” rašoma, kad Vil
niuje iš buvusių 87.000 žydų 
belikę 600, kai juos išlaisvi
no Raudonoji kariuomenė. Iš 
jų 40 dalyvavo to filmo paren
gime. Filme kalbama žydiškai, 
hebrajiškai ir angliškai.

Avivos Kempner tėvas į JAV- 
bes atvyko iš Lietuvos prieš 
II D. karą, tarnavo amerikie
čių kariuomenėje Pacifike. Po 
karo su amerikiečių kariuo
mene buvo Berlyne ir tenai 
susipažino su jos motina, ku
rią išgelbėjo lenkai, padarę 
neva katalike. Kadangi jos tė
vas buvo JAV-bių kariuomenė
je, tai ji gimė kaip JAV pilietė 
Berlyne. Jos galvoje, nuo pat 
jaunystės, pynėsi mintys apie 
žydų sukilimą Varšuvos gete. 
Pamačiusi per amerikiečių te
levizijos tinklą NBC filmą 
“Holocaust”, ji tarsi buvo pa
budinta ir nusprendė prisidėti 
prie žydų pastangų garsinti 
netolimą jų praeitį. Pagrin
dinė mįslė buvusi: “Kodėl žy
dai sukilo? Tai daryti buvo 
įmanoma tiktai neįsivaizduo
jamai rizikuojant gete”.

Buvę Vilniaus gete ir pri
klausę žydų pogrindžio orga
nizacijai FPO (Fareynikte Par- 
tizaner Organizatsie) išsisklai
dė. Dalį jų pavyko surasti, jie 
mielai talkino. Pradėję organi
zuoti FPO Vilniuje, jie kuo 
slapčiausiai siuntė atstovus 
į Kauną, Baltstogę, Varšuvą, 
skatino ir tenai grupuotis į 
FPO. Tai buvo daroma slap
tai mažomis grupėmis, kurios 
veikė apie kitas nieko neži
nodamos.

Vilniaus getas buvo panai
kintas 1943 m. rugsėjo mėne
sį. Tada likusieji žydai išėjo 
į miškus pas sovietinius par
tizanus.

Buvo planuota filmuoti Vil
niaus apylinkėse, bet sovie
tai nedavė leidimo. Tada du 
žydai, anksčiau buvę Vilniaus 
gete, (vienas jų — partizanas) 
slaptai 8 mm filmo kamera pa
darė Vilniaus ir apylinkės nuo
traukų. Naudota daug nuotrau
kų ir kitų filmų. Pusė filme 
rodomų-klausinėjamų buvu
sių žydų partizanų dabar gy
vena Niujorke. Filmą lėšomis 
parėmė “New York City Coun
cil for the Humanities” ir kiti 
gausūs aukotojai.

Atsiminimai
Filme panaudota daugelio 

žydų atsiminimų. Iš jų Kana
doje gyvena trys: Liba Augen- 
feld, Joseph Riwash, Ted She- 
res. Žymi dalis dabar gyvena 
Izraelyje (įrašyta 20 pavar
džių). Iš JAV-ėse gyvenančių 
yra 12: Ada Gens, Boruch Ku- 
dowitz, Issac Kowalski, Szlo- 
ma Kowarski, Michael Lipen- 
holtz, Zenia Malecki, Rachela 
Melezin, Ray Palevsky, Simon 
Palevsky, Gabriel Sedlis, Mor
ton (Moti) Shames, Stanley 
Wulc. Yra dvi pavardės gyve
nančių Vilniuje: Chiena Bo- 
rowska ir Genrikas (Yurgis) 
Zimanas.

G. Zimanas yra žydų tauty
bės, redagavęs sovietinį laik
raštį “Tiesa”, dėsto Vilniaus 
universitete, yra parašęs kny
gų. Partizanaudamas sovietų 
pusėje vartojo slapyvardį Jur
gis, (įrašyta Yurgis).

Be to, ruošiant filmą apklau
sinėta daug asmenų: Kanadoje
— David Augenfeld, Izraelyje
— 22 asmenys, Lenkijoje — 
Ana Borkowska ir Henryk Gra
bowski, JAV-bėse — Dina Ab- 
ramowicz, Moses Feigelson, 
Issac Gordon, Leonard Pace, 
Abraham Sabrin, Vilniuje — 
Shmuel Kaplinski.
Filmo gamintojų pasisakymai
Filmo “Partisans of Vilna” 

garsinimui jo gamintojai pa

GERA ZINIA7JŪSM,
KANADOS PENSIJŲ PLANAS 

pakeistas gerėjimo linkme
— žzz/z? J987metų sausio / dienos —

1987 metų sausio 1 dieną jūsų Kanados pen
sijų planas buvo pakeistas. Tie pakeitimai su
darė jam stiprius ilgalaikius pagrindus.

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

Čia pateikiama informacija paaiškina 
pagrindinius pakeitimus. Tai gera žinia!

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

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

Didesnis pasirinkimas 
pensijos atveju
Dabar galite pradėti naudotis CCP planu 
jau nuo 60 metų amžiaus. Ją galite gauti 
net ir tuo atveju, jeigu dar nesate visai išė
jęs pensijon.

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

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

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

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

■ A Health and Welfare Santė et Bien-ėtre social
BB ’T Canada Canada

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

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

Pagerintos sudėtinės išmokos
Jeigu turite teisę į sudėtinę išmoką, būtent 
palikuonies ir invalidumo, maksimalinė mė- ' 
nesinė suma dabar bus didesnė.

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

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

Niekad nėra per anksti ar per vėlu pra
dėti statybą ateičiai. Mes tikimės, kad jūs 
pradėsite ją šiandieną.

Galimas dalykas, norėsite daugiau infor
macijų. kad geriau suprastumėte minėtus 
pakeitimus. Tam yra brošiūros apie Kana
dos pensijų planą. Jas gausite paskam
binę nemokamo telefono numeriu, nuro
dytu žemiau, arba užpildę ir pasiuntę 
atkarpą:

CPP-INFO
P.O. Box5400
Postal Station "D” 
Scarborough, Ontario 
M1B5E8

mam aiiiiaiaa.i naaaaaa aaaaaaa waann nnaaaa anaaasa aaamaa

Name

Address

Province

Postal Code 02

Canada

skleidžia daug spausdintos in
formacijos su pasikartojimais, 
banaliais įtaigavimais, bet yra 
ir įdomių aiškinimų.

Pvz. Vilniaus gete pogrindis 
susiorganizavo 1941 m. gruo
džio 31 d. Vilnius buvo dvasi
nis ir intelektualinis žydijos 
centras, todėl vadintas “Lie
tuvos Jeruzale”. Vokiečiams 
okupavus ir per pirmuosius še
šis mėnesius pradėjus masinį 
žydų naikinimą, žydų jauni
mas pasiėmė atsakomybę ir ko
vą prieš tokią tautžudystę. 
Sunkumai prasidėjo su ginklų 
trūkumu ir kariniu paruošimu. 
Jie savamoksliškai gaminosi 
bombas, sprogmenis. Filme 
rodomi tų laikų dokumentai, 
sovietų partizanų veikla Gu
dijos miškuose.

Išskyrus filmą “Holocaust”, 
apie žydų rezistenciją beveik 
nežinoma. Vienintelė išimtis 
— žydų sukilimas Varšuvos ge
te. Praėjus apie 40 metų, pa
gamintas filmas “Partisans of 
Vilna” primena tuos žydus, ku
rie įstengė kovoti prieš nacius. 
Filmu norima atkreipti visuo
menės dėmesį į žydų pasiprie
šinimą nacių laikotarpyje.

Kodėl Vilnius?
Vilnius pasirinktas kaip žy

dų pasipriešinimo centras 
vokiečiams-naciams dėl šių 
priežasčių: 1. Vilnius buvo 
žydų veiklos centras, žydų 
sąmonės ugdymo vietovė. 2. 
Ginčai ir organizaciniai sun
kumai Vilniuje būdingi ir kitų 
getų gyvenimui. 3. Vilniaus 
getas paliko daug dokumenti
nės medžiagos — dainų, poe
mų, dienoraščių, paveikslų. 
4. Daugelis partizaninės veik
los Vilniaus gete ir artimes
niuose miškuose turėjo arti
mą ryšį su Vilniumi.

Šimtmečiais Vilnius buvo 
žydų religinio mokslinimosi 
ir praktiško gyvenimo cent
ras. Daugiau negu bet kurio
je kitoje žydų bendruomenėje, 
Vilniuje vystėsi hebrajų bei 
žydų (Yiddish) kultūros. Prieš 
II D. karą Vilniaus žydų bend
ruomenė savo socialine, kultū

Padidintos in vali dūmo 
išmokos
Jei turite teisę gauti invalidumo išmokas, 
jūsų mėnesinės išmokos bus žymiai didesnės. 
Pavyzdžiui, maksimalinė invalidumo pensija 
1987 metais buvo padidinta nuo $487 iki 
daugiau kaip $635 per mėnesj.

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

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

Jei susituokėt ir jūsų palikuonies išmo
kos buvo nutrauktos, galite jas gauti ir vėl. 
Pensijos kredito padalinimas 
Jeigu jūsų santuoka baigiasi ištuoka, abu su
tuoktiniai turi teisę į pusę “pensijos kredito”, 
kurį uždirbote abudu drauge. Tie kreditai 
gali būti padalinti, jeigu jūsų santuoka arba 
bendro gyvenimo ryšys (common-law re
lationship) baigiasi skyrybomis.

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

Dabartinėje Lenkijoje, Stargardo mieste, privačiame bute yra įrengtas 
lietuvių muziejėlis su spaudos skyriumi. Jis veikia tik šeštadieniais ir 
sekmadieniais. Juo rūpinasi daugiausia Julius Sanvaitis

rine ir politine veikla vado
vavo Europos žydams. Tenai 
klestėjo žydų literatūra ir teat
ras. Garsus YIVO institutas žy
dijos tyrinėjimams įsteigtas 
Vilniuje 1925 m.

Kai naciai 1939 m. užpuolė 
Lenkiją, daug vadovaujančių 
žydų skubėjo į Vilnių. Vėliau 
kai kurie jų grįžo į Varšuvą ir 
Baltstogę, veikė pogrindyje, 
kiti patraukė į miškus parti
zanauti. Vilniuje pasilikusie
ji paskleidė šūkį: “Nesileis
kime pjaunami kaip avys!” 
1941 m. pradėtas zionistų “He- 

Halutz” jaunuomenės sąjūdis, 
sudaryta pirmoji pasiprieši
nimo organizacija prieš nacius, 
FPO. Įsijungė zionistų grupės 
“Ha-Shomer ha Za” ir “Ha-No’ 
ar ha-Ziyyoni”, “Betar” komu
nistai ir “Bund”. Tų grupių 
vadovai sudarė tarybą, vado
vavusią FPO organizacijai. 
Netrukus FPO pradėjo šaukti 
naujokus. Antroji paskirtis 
buvo sudaryti ryšį tarp skir
tinguose getuose gyvenančių. 
Atstovai vyko į Varšuvą, Kau
ną, Baltstogę. Žydų partiza-

(Nukelta į 7-tą psl.)



Modernistinis d«iil. JONIUS KVIETYTlLS-YOUNG paveiksiąs “Peking Opera 18”, atliktas mišria technika ant 
popieriaus 36” x 48” dydžio. Šiuo metu dailininkė gyvena Kanados Kalgario mieste ir garsėja vietos visuomenėje

"Vilniaus partizanai" ALGIRDAS GUSTAITIS

(Atkelta iš 6-to psl.) 

nuošė buvo vyrų ir moterų. 
Geto gyventojai organizavo 
ligonines, virtuves, mokyklas, 
religinį patarnavimą, vaidi
nimus, koncertus, paskaitas, 
parodas. Garsėjo Szmerke 
Kaczerginshi, politinis rašy
tojas, o Hirsh Glick parašė 
“Partizanų himną”. Vilniaus 
gete vykęs vidinis gyvenimas 
davė daug medžiagos šiam fil
mui.

Filmui panaudoti nacių-vo- 
kiečių filmavimai, įvairios 
nuotraukos, net Eichmanno 
teismas, kuriame liudijo ir 
poetas Kovner.

Keletas biografinių duomenų
Filmo direktorius — Josh 

Waletzky, 38 metų. Jis taip pat 
pagamino (1981 m.) dokumen
tinį filmą apie Lenkijos žydus 
tarp pasaulinių karų “Image 
Before My Eyes”, “Metropoli
tan Opera: The First 100 
Years” (1983 m., laimėjo pre
miją), “Harlan Country, U.S. 
A.”. Studijuoja kitus dokumen
tus apie žydų rezistenciją. Gy
vena Bruklyne su šeima.

Poetas Abba Kovner gimė 
Sevastopolyje, Kryme, 1918 m.; 
užaugo Vilniuje. Naciams oku
pavus Vilnių, 1943 m. organi
zavo žydų partizanus pogrin
dyje. Taip pat autorius jau 
minėto šūkio nesiduoti žudo
miems kaip avims. Prieš Vil
niaus geto sunaikinimą jis bu
vo pasitraukęs į aplinkinius 
miškus, vadovavo partizanų 
batalionui. Po karo nuvyko į 
Izraelį, įsikūrė kibuce. Per 
40 savo literatūrinių metų iš
spausdino 11 poezijos knygų, 
romaną “Face to Face” ir kny
gą “On the Narrow Bridge”. 
1970 m. apdovanotas aukščiau
sia Izraelio literatūrine pre
mija “Israel Prize in Litera
ture”. 1971 m. jam įteiktas tarp
tautinis žymuo už raštus apie 
holokaustą. 1973 m. University 
of Pittsburgh Press atspaus- 
dino jo eilių ir trumpų pasa
kojimų knygą“A Canopy in the 
Desert: Selected Poems of Ab
ba Kovner”. 1977 m. jam pa
skirta Bialik premija už poe
zijos knygą “Observations”. 
Brener literatūrinė premija 
paskirta už “My Little Sister”. 
Jis uoliai dirba “Museum of 
the Diaspora” Tel Avive, kurio 
universitetas jam suteikė gar
bės doktoratą.

Kas rodoma?
Filmas pagrįstas senesnių 

žydų pasakojimais apie Vil
niaus getą. Matyti vaizdas prie 
Vilniaus geto įėjimo. Karo me
tu buvęs getas dabar atstaty
tas, nesą likusių žymių. Rodo
mos patrankos, žygiuojantys 
uniformuoti kariai, vietomis 
civiliai. Kas jie, kur ir kada 
jie žygiavo? Filme sakoma, 
kad Vilnius yra amžina Lietu
vos sostinė. Parodoma, kad 
lietuvių nekenčiamus sovie
tus išvijusią Vokietijos kariuo-

Atsiųsta paminėti
SENOVINIAI VARDAI-ETIMO

LOGIJOS. Pagal K. Kuzavinio ir 
B. Savukyno etimologinį lietuvių 
vardų žodyną knygelėje “Vardai ir 
žodžiai”, išleistą Vilniuje 1977 
m., paruošė K. A. Girvilas. Išleido 
Pedagoginis lituanistikos institu
tas. Chicago 1986 m., 126 psl.

SALEZIEČIŲ KALENDORIUS 
1987, kas mėnesį nuplėšiamas. 
Adresas: Rev. M. Burba, Lituani 
Don Bosco, Via Colonna, 2, 00044 
Frascati, Roma, Italia.

rnenę Vilniaus gyventojai pasi
tiko su gėlėmis. Iki II D. karo 
Vilnius buvęs okupuotas Len
kijos. Sovietų Sąjunga Vilnių 
su siauromis apylinkėmis per
leidusi Lietuvai. Žemėlapiuo
se matyti Naručio miškai, Rūd
ninkų giria, kur veikė žydų 
partizanai, prisišlieję prie 
sovietinių partizanų. Tarp 
lietuvių pagarsėjęs partiza
nas Genrikas Zimanas slapy
vardžiu Jurgis. Žydams buvę 
sunkiausia praeiti pro sargybą 
į getą, kurių sargybiniai buvę 
žydai ir lietuviai.

Filme “Partisans of Vilna” 
žydai stengėsi pavaizduoti

ŠEŠI ŠIMTAI METŲ KLŪPO
Lietuvos krikšto sukakties giesmė, parašyta Lietuvoje 

ir gerai įvertinta sukakties komisijos.

Amžių Tėvo meilė globia 
Šalį Nemuno-Neries, 
Po lietuviška pastoge 
Jam nauja ugnis žėrės.

Ten, kur ošė girios žalios. 
Degė ugnys aukurų, 
Kristaus kryžių bokštai kelia. 
Neįveikiami audrų.

Kryžiaus ženklu pažymėti 
Klūpo šimtmečiai šeši. . . 
Kryžius padeda laimėti, 
Jei su Jėzum jį neši.

Žengiam kryžių apkabinę 
Džiaugsmo ir kančių keliais. 
Niekad jo neišsigynę, 
Tikim: Dievas neapleis!

Jėzaus Motina Mergele, 
Glausk vaikus šalies savos. 
Rodyk laimėti tiesų kelių 
Nuo kalnelio Šiluvos.

Klaidos enciklopedijoje
LE XXXVII tomo pastebėtųjų klaidų atitaisymas

Turi būti:
Donatas

Psl. Skiltis Eilutė išspausdinta:
6 I 5 iš a. Domas

25 II 6 iš a. Lietuvių Devenių
54 I 24 iš a. mėnulionio mėnulio
74 II 16 iš v. valdybų tarybų

101 I 15 iš v. v-bos krašto v-bos pirm, ir
158 I 15 iš v. 1992 1989
158 II 27 iš a. lonų ionų
160 I 25 iš v. 1924 (išbraukti)
216 II 3 iš a. radioaktyviam (išbraukti)
264 11 16 iš v. Jurgis Juozas
296 1 19 iš a. Sraižys Straižys
309 I 1 iš v. _ Pridėti: g. 1934.VH.24 (ne 1924,

kaip nurodyta XXXVI tome).
339 I 29 iš a. dr. P. Rėklaitis (išbraukti)
344 I 19 iš v. K. Įmenąs K. Almenas
414 I 28 iš a. 1970 1979
418 I 18 iš v. Nabukov Nabokov
448 I 8 iš v. 11.000 1100
449 11 13-15 iš v. Pagyrė... (išbraukti sakinį)
486 I 2 iš a. vedėjas mokytojas
493 I 29 iš v. Mirė... (išbraukti sakinį)
494 I 6 iš v. 1983 išrinktas... (išbraukti sakinį)
497 I 30 iš v. Nordost-Archiv 5 Schriftenreihe Nordost-

Archiv 5)
547 I 16 iš v. Šulpa Žulpa
577 II 15 iš a. Lietuvoje Žeimelyje
606 II 25 iš v. 1941 1938
622 11 4 iš v. II XI

į Devenių kulturos fondo leidiniai

Patariama iškirpti ir įdėti į “Lietuvių enciklopedijos” 37-jį tomą.
L. E. redakcija

1. Jūratė Statkutė de Rosales, BALTŲ KALBOS BRUOŽAI' 
IBERŲ PUSIASALYJE, $15.00, JAV

2. Motiejus Karaša, GYVENIMO SŪKURIUOSE, $15.00, JAV
3. Jokūbas Dagys, SCULPTURES (meno albumas), $35.00, JAV
4. J. Andrius, LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, $6.65, JAV
Užsakymus siųsti: Devenių kultūrinis fondas, P.O. Box 10782, 

St. Petersburg, FL 33733, USA.

Senas paminklas Rasų kapinėse Vilniuje, vaizduojantis saulę ir mėnulį

jiems baisius laikus naciu- 
vokiečių okupaciniame laiko
tarpyje. Jie tai parodė, kaip 
kalbėjusiems atrodė. Kiekvie
na tautybė įvykius stengiasi 
pakreipti savo pusėn, kaip ir 
minimame filme žydai. Visų 
pirma jiems arba nebuvo ži
noma lietuvių padėtis, arba 
jos nenorėjo žinoti, nutylėjo, 
ignoravo, praleido negirdomis. 
Lietuviai tokia tema filmą bū
tų pagaminę gerokai skirtin
gai, stengdamiesi būti bešališ
kais. Lenkai būtų pagaminę vi
sai kitaip. Bet mes čia rašome 
apie žydų pagamintą filmą, ku
riame yra dokumentacijos, 
naudingos ir lietuviams.

Svieski mums iš Aušros Vartų 
Gailestingais spinduliais. 
Be Tavęs - kas mus užtartų. 
Kas padėtų žengt dygliais?- ■

Meilės apsiaustų išskleidus 
Mus globoki visados! 
Maloningas Tavo Veidas 
Neatmes širdžių maldos . . .

Šeši šimtai metų klūpo, 
Skundžias randai kruvini . . . 
Bet - vilties malda ant lūpų. 
Dieve, Tu mus gaivini!

Šeši šimtai metų trykšta - 
Mums gyvenimo versmė! 
Už tikėjimų, už Krikštų 
Tedėkoja ši giesmė . . .

M. Lacrima

Red. pastaba. Muziką šiai gies
mei sukūrė kompozitorius Jo
nas Govėdas Toronte.

Dailininkės Kvietytės kūryba
Aplankius Jonę Kvietytę-Young, gyvenančią Kanados Kalgaryje 

EDITA NAZARAITĖ

Važiuodama aplankyti dail. 
J. Kvietytės-Young puikiu 
greitkeliu iš Edmontono į Kal- 
garį, mąsčiau apie žmonių ke
lius — ne apie tuos, kuriais 
patogiai praskriejame auto
mobiliais, bet apie tuos, kur 
kiekvienam leista pereiti tik 
kartą nuo pradžios iki pabai
gos. Kokie jie skirtingi. ..

Jonės kelias į meno karalys
tę buvo tiesus kaip šis Edmon- 
tono-Kalgario greitkelis. Bai
gusi išraiškos šokio mokslus 
Lietuvoje ir Vokietijoje, Ka
nadoje Jonė daugelį metų ati
davė šokio menui. Ir staiga Jo
nė — Albertos dailės mokyklos 
studentė! Kas gi paskatino pa
tyrusią šokėją ir choreografę 
pereiti prie vaizduojamosios 
dailės? Pati dailininkė atsakė 
labai paprastai: “Pajutau, kad 
užtektinai jėgų atidaviau šo
kio menui, darbui kolektyve. 
Norėjosi imtis tokios kūrybos, 
kur būtum priklausomas tik 
nuo savęs”. Tad Jonė pasirin
ko dailininkės kelią — indi
vidualesnį, bet kartu ir atsa- 
kingesnį. Kaip visi labai ener
gingi ir kūrybingi žmonės, Jo
nė jautė, kad ne viskas dar iš
sakyta, ne viskas išsemta iš 
dvasinių gelmių.

Dar tebestudijuodama grafi
ką Albertos dailės mokykloje, 
Jonė susižavi metalo graviūra. 
Sukuria eilę lakštų oforto ir 
akvatintos technika (colla
graph): “Svajonių pyragas”, 
“Septyni šydai — suskaičiuok”, 
“Žiema po žeme”, “Obels ange
las” ir kiti. Šios graviūros 
pasižymi gyva, originalia kom
pozicija, gerai įvaldyta tech
nika, poetiška nuotaika. At
spaudai saikingai paspalvinti.

Netrukus dailininkė susižavi 
spalvomis. Grafikos technika 
dirbant, sunku betarpiškai val
dyti spalvas. Todėl Jonė per
eina prie darbų ant popieriaus 
mišria technika. Naudodama 
pasteles, kurios neleidžia 
smulkintis, dailininkė kuria 
išraiškingas kompozicijas. 
Meistriškai valdo akvarelę 
ir akriliką, sukurdama šven
tiškas nuotaikai —-

Beje, dailininkės darbuose 
girdėti tolimas sceninės kū
rybos aidas. Pirmiausia Jonė 
nuostabiai jaučia kompoziciją, 
dėsto mases ir detales lapo 
erdvėje, pasikliaudama savo 
per daugelį metų išlavinta 
menine intuicija. Visi darbai 
be jokios išimties pasižymi 
nepaliaujamu judėjimu, net 
savotišku triukšmu. Jos dar
bai yra taip įtaigūs, kad juos 
galime “girdėti”. Šia kūrybin
ga technika Jonė sukūrė išti
sus ciklus tapybos darbų, spal
votų piešinių, kuriuos ji eks
ponuoja įvairiose Kalgario, 
Vankuverio, Edmontono, Wini- 
pego, Hamiltono, Toronto ir 
Montrealio dailės galerijose. 
Dailininkė po studijų baigi
mo per šešerius metus sukūrė 
per tūkstantį darbų. Tokio 
produktyvumo galima palin
kėti kiekvienam kūrėjui — 
Dieve duok!

Žinoma, gera kūrybinė nuo
taika turi būti paskatinama. 
Tuo Jonė skųstis negali: ji su
rengė dvylika personalinių pa
rodų, o grupinėse dalyvavo 
penkiskart daugiau kartų. Ne
mažai dail. Jonės Kvietytės 
darbų yra įsigijusios įvai
rios valdinės įstaigos, bend
rovės. Jų tarpe ir "Alberta 
Art Foundation”. Šios provin
cinės organizacijos nupirkti 
darbai įjungiami į keliaujan
čias parodas (dailininkės 
darbai pabuvojo Japonijoje ir 
Korėjoje).

Moralinis pasitenkinimas 
stiprina kūrybinę dvasią, o 
materialinė parama atlieka 
kuklią, bet gyvybingą misiją 
— dailininkas gali normaliai 
kurti meno kūrinius. Todėl 
Jonė paskutinius trejus me
tus yra visiškai laisva, pro
fesionali dailininkė, visą lai
ką atiduodanti prasmingiems 
tikslams. Tai negali nedžiu- 
gint, juo labiau, kad pragy
venti iš meno visais laikais 
buvo nelengvas “menas”.
Pasiteiravau kodėl daili

ninkė dirba serijomis. Jonė 
aiškino: “Norisi pilnutinai 
išvystyti temą, viename po
pieriaus lakšte neišsakau”. 
Dailininkė sukūrė tokius ta
pybos ciklus, kaip “Dangaus 
skaitymas”, “Piktžolės”, “Or
chidėjos”, “Lūžimai”, “Peki
no opera”, “Elegija Manhata- 
no pabučiavimams”, “Gėlės”, 
piešinių serijas su katinais, 
vaisiais stiklainiuose, fan
tastiškais kalnų peizažais. 
Naujausia serija — monotipai 
“Vėduoklės — Vakarai”, kur 
dailininkė sugretina dvi kul
tūras — rytietišką ir vakarie
tišką.

Vienas naujausių darbų yra 
mažiesiems Kanados pilie
čiams Albertos universiteto 
ligoninėje, Edmontone, vaikų 
skyriuje. Kam ir kokius dar
bus bekurtų Jonė, iš visų kū
rinių spinduliuoja giedra 
nuotaika, tikėjimas gyvenimu 
ir grožiu. Ši optimistiška 
pasaulėžiūra kūriniuose yra 
natūrali pačios dailininkės 
asmenybės tąsa. Kaip ir visi 
laimės kūdikiai, ji neturi jo
kių menkavertiškumo komp
leksų. Su ja lengva bendrauti.

Šalia dailininkės namo 
linksmai plevėsuoja spalvin
ga vėjo kojinė. Kai vėjas ne
žinia kur laksto ir nėra kam 
jos įsimauti, kojinė taikiai 
kabo. Tačiau iš kur ir kurlink 
bepūstų vėjai, dailininkė Jo
nė Kvietytė visada dirba, vi
sada kuria.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė
optometristė

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
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<1 KULTMĖJE VEIKLOJE
Dail. Eva Kubbos, gyvenanti 

Australijos Sydnėjuje, priklauso 
žymiųjų lietuvių dailininkų eilėms. 
1985 m. ji buvo pakviesta ir daly
vavo XH-jame tarptautiniame bio
grafinio centro kongrese Budapeš
te. Dabar vėl yra gavusi kvietimą 
dalyvauti šios dailę garsinančios 
tarptautinės organizacijos XIV-ja- 
me kongrese, kuris įvyks š. m. lie
pos 12-19 d.d. Ispanijos sostinėje 
Madride. Dail. E. Kubbos, gimusi 
1928 m. Klaipėdos krašte, dailę 
pokario metais studijavo V. Ber
lyne. Studijas tęsė Melburne, Aus
tralijon atvykusi 1952 m. Ji lai
mėjo daug premijų, dalyvaudama 
kolektyvinėse parodose Australi
joje ir užsienyje.

Dr. S. Budrio lietuvių foto ar
chyvas Čikagoje metiniame na
rių susirinkime 1986 m. lapkričio 
5 d. Jaunimo centre išrinko nau
ją vadovybę. Archyvo tarybą da
bar sudaro: pirm. dr. Milda Bud
rienė, nariai — Stasys Žilevičius 
ir Algimantas Kezys, SJ; valdybą 
— pirm. A. Kezys, SJ, sekr. Rūta 
Musonytė ir ižd. Juozas Dauno
ras. Archyvaras yra Gediminas 
Vakaris. Tarybos pirm. dr. M. 
Budrienė pranešė, kad archyve 
steigiamas medicinos skyrius, 
rinksiantis nuotraukas, negaty
vus ir filmus apie lietuvius gydy
tojus bei jų veiklą. Dr. M. Bud
rienė, pati anksčiau rinkusi me
džiagą, dabar ją perkels į archy
vo patalpas Jaunimo centre. Medi
cinos skyriui tvarkyti ji paskyrė 
stambesnę sumą lėšų. Gautą me
džiagą sutvarkys ir sukataloguos 
G. Vakaris. Lietuviai gydytojai 
nuotraukas bei kitą archyvinę me
džiagą apie save ir savo veiklą pra
šomi siųsti Dr. S. Budrio lietuvių 
foto archyvui šiuo adresu: 2345 
W. 56th St., Chicago, IL 60636, 
USA.

Metinę $1.000 stipendiją Bro
niaus Jonušo atminimui yra įstei
gusi kompozitoriaus našlė Emi
lija Jonušienė. Stipendija paski
riama lituanistiką studijuojan
čiam jaunuoliui, kuris ar kuri ak
tyviai reiškiasi lietuviškoje veik
ioje. Lig šiol Broniaus Jonušo sti
pendijas gavo devyni studentai 
laisvojo pasaulio kraštuose. Spe
ciali vertintojų komisija 1986 m. 
stipendijai rado du lygiaverčius 
kandidatus — Laimą Šarkaitę 
Omahoje ir Liutaurą Kazakevi
čių Belgijoje. Mecenatė E. Jonu
šienė sutiko finansuoti dvi stipen
dijas. L. Šarkaitė yra pianistė ir 
vargonininkė, muziką studijavusi 
Nebraskos universitetuose, magist
rės laipsnio siekianti valstybi
niame Klivlandp universitete pas 
pianistą prof. Andrių Kuprevičių. 
L. Kazakevičius, neseniai atvykęs 
iš Lietuvos, studijuoja literatūrą 
Liuveno universitete, diplominiam 
darbui pasirinkęs 1944 m. tragiš
kai žuvusio poeto Vytauto Mačer
nio kūrybą. Už rezistencinę veik
lą jis buvo pašalintas iš Vilniaus 
universiteto. Su kitais 44 asme
nimis pasirašė memorandumą, 
reikalaujantį panaikinti Ribben- 
tropo-Molotovo sutartį, grąžinti 
nepriklausomybę Baltijos šalims. 
Už tai buvo kalintas 10 mėnesių 
kalėjime ir psichiatrinėje ligo
ninėje. Belgijon buvo išleistas 
su iš ten atvykusia būsima žmona.

Satyrinė “Antro kaimo” grupė 
Čikagoje, vadovaujama A. T. 
Antanaičio, XXII-jį veiklos se
zoną pradėjo penkiais spektak
liais “Playhouse” teatre 1986 m. 
spalio 11-25 d.d. Spektakliams 
su nauja programa buvo skirti 
trys savaitgaliai. Vaidino akto
riai: Vida Gilvydienė, Jūratė Jakš- 
tytė-Landfield, Indrė Toliušytė, 
Eugenijus Butėnas, Edvardas Tus- 
kenis, Arvydas Vaitkus, svečio 
teisėmis dalyvavęs Romas Stakaus- 
kas ir netgi pats prievaizdas Al
girdas T. Antanaitis, šįkart įsi
jungęs į aktorių gretas. Apšvie
timą ir garsą tvarkė Jonas Kau
nas, reklaminį plakatą sukūrė 
dail. Vincas Lukas. Žiūrovus į se
nąjį Lietuvos kaimą nukėlė ški
cai, kuriem buvo panaudotas Vin
co Krėvės apsakymas “Išsibarė” 
ir Kazio Binkio poema “Tamo
šius Bekepuris”. Kitiems škicams 
pasinaudota A. T. Antanaičio, 
A. Gustaičio, R. Sakadolskio bei 
kitų autorių kūriniais. Juose pa
sišaipoma iš gydytojų, advokatų, 
tėvų ir vaikų. Gydytojas Lupikas 
po mirties netgi atsiduria praga
re, kur advokatas jam išrūpina 
perkėlimą skaistyklon trejiem 
metam su trečdalio bausmės do- 
vahojimu už gerą elgesį. Į spek
taklius buvo įjungtos ekrane ro
domos skaidrės ir netgi dūmai 
pragaro epizode. Skambėjo cho
rų, ansamblių bei kitų muzikinių 
vienetų įrašai.

Muzikinis Kauno teatras antra
jai šio sezono premjerai pasirin
ko fantastinę G. C. Menotti ope
rą vaikams “Gelbėkite, globulie- 
čiai”. Spektakli paruošė vyriau
sias teatro dirigentas ir meno va
dovas S. Domarkas su rež. R. Vait
kevičiumi, dail. G. Riškute, ba
letmeisteriu J. Smoriginu, pa
grindinius vaidmenis — S. Rapa- 
lienė, V. Blažys, E. Gutauskas, 
A. Mikšytė ir kiti dainininkai.

Tarptautinė etnografinių lėlių 
paroda kas dveji metai rengiama 
Krokuvoje. Pagrindinį tos 1986 m. 
parodos “Auksinės povo plunks
nos” prizą laimėjo kaunietė liau
dies menininkė Ona Bakanaus- 
kienė už lėlių grupę “Lietuvių 
liaudies muzikos instrumentų 
ansamblis”. O. Bakanauskienė 
yra žilagalvė močiutė, savo auk
sinėmis rankomis sukūrusi daug 
įdomių lietuviškų lėlių. Stiklo 
lentynėlėse išrikiuoti senieji ku
piškėnų vestuvininkai, dešimtys 
kompozicijų liaudies pasakų ir 
padavimų motyvais. “Auksinę po
vo plunksną” laimėjusį “Lietu
vių liaudies muzikos instrumentų 
ansamblį” sudarė geltonkasės 
kanklininkės, švelniai liečiančios 
kanklių stygas, joms pritariantys 
skudutininkai su šiaudinėmis ke
purėmis. Kiekviename O. Baka- 
nauskienės kūrinėlyje pastebima 
subtili grožio pajauta, plati etno
grafinė, istorinė informacija.

Kompoz. Stasys Šimkus gimė 
1887 m. vasario 4 d. Motiškiuose 
prie Seredžiaus. Artėjantį šimtų
jų gimimo metinių minėjimą apta
rė organizacinis komitetas, vado
vaujamas Lietuvos kompozitorių 
sąjungos valdybos pirm. V. Lau- 
rušo. Minėjimas bus pradėtas spe
cialiu vakaru š. m. vasario 4 d. 
Vilniaus operos ir baleto teatre. 
Muzikiniame Kauno teatre kau
niečiai savo mieste 1943 m. spa
lio 15 d. mirusį S. Šimkų prisi
mins ir pagerbs vasario 6 d. Ve- 
lionies atminimui bus skirti kon
certai bei parodos Jurbarko rajo
ne. kuriam dabar priklauso Mo- 
tiškiai, aukštesniojoje S. Šim
kaus muzikos mokykloje Klaipė
doje, kitose mokyklose ir kultū
ros įstaigose. Sukakčiai bus skir
ta ir mokslinė konferencija Vil
niuje. Lietuvos kompozitorių są
jungos Kauno skyrius buvo paskel
bęs šimtosioms S. Šimkaus gimi
mo metinėms skirtą chorinių dai
nų konkursą. Pirmoji premija pa
skirta kompoz. A. Kubiliūnui už 
dainą “Pasaka”. Dvi antrąsias pre
mijas laimėjo kompozitoriai V. 
Juozapaitis ir J. Tamulionis, dvi 
trečiąsias — kompozitoriai V. 
Kairiūkštis ir D. Kairaitytė.

Kompoz. prof. dr. Juliaus Ju
zeliūno amžiaus septyniasdešimt
metis paminėtas jo kūrinių kon
certu Vilniaus filharmonijoje. 
Koncertan buvo įjungta sukaktu
vininko simfonija-oratorija dviem 
choram, dviem solistam, vargo
nam ir orkestrui “Cantus magni
ficat”, sukurta prieš septynerius 
metus ir skirta Vilniaus univer
siteto 400 metų sukakčiai. Kon
certo dalyvius su prof. dr. J. Ju
zeliūno kūryba ir šiuo kūriniu 
supažindino muzikologas prof. A. 
Ambrazas. “Cantus magnificat” 
simfoniją-oratoriją atliko: sim
foninis Vilniaus filharmonijos 
orkestras su dirigentu Juozu Do
marku, Kauno, Vilniaus radijo bei 
televizijos, Lietuvos aklųjų drau
gijos ir Vilniaus konservatorijos 
chorai, vargonininkė Živilė Sur
vilaitė, Vilniaus operos mezzo- 
sopranas Aušra Stasiūnaitė ir bo
sas Vincentas Kuprys. Sukaktuvi
ninką prof. dr. J. Juzeliūną svei
kino jo mokiniai, kūrybinių or
ganizacijų atstovai, svečiai iš 
Latvijos, Leningrado ir Gudijos.

Vilniaus operos ir baleto teat
ras specialiu koncertu paminėjo 
pirmojo operos spektaklio Lietu
voje 350 metų sukaktį. 1636 m. 
rugsėjo 4 d. italų grupė žemuti
nės Vilniaus pilies teatro sceno
je suvaidino nežinomo autoriaus 
operą “Elenos pagrobimas”. Po 
270 metų Vilniuje nuskambėjo pir
moji lietuviška opera — Miko 
Petrausko “Birutė", o dabar Vil
niuje yra įsikūręs vienintelis 
operos ir baleto teatras Lietu
voje. Pirmojo operos spektaklio 
350 metų sukakčiai skirtame kon
certe XV1I-XX š. klasikų bei ma
žiau žinomų kompozitorių kūri
nius atliko N. Ambrazaitytė. V. 
Daunoras, E. Kaniava ir kiti ope
ros solistai. Teatro priesalyje su
rengtoje parodoje buvo rodomos 
leidinių apie pirmuosius operų 
spektaklius fotokopijos, kita is
torinė medžiaga, operos sukak
čiai skirti tapybos darbai, y. 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

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.

MOKA UŽ:

90-179 d. termin. ind................... 63/ą%
180-364 d. termin. ind.................. 71/4%
term, indėlius 1 metų................. 7’/2%
term, indėlius 2 metų...................73/ą%
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...................3-61M%
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo ........................  11 %
mortgičius nuo............ 93/4% -12 % Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso Australijoje organizacinis komitetas Kanadoje. Pirmoje eilėje iš kairės: 

Daina Kalendraitė, Monika Spudaitė, Aušra Pleinytė, Ramunė Pleinytė, Aidas Vaidila; antroje eilėje: Virginija 
Kuraitė, Vytas Čuplinskas, Bernadeta Abromaitytė, Jūratė Uleckaitė. Trūksta komiteto narių - Rūtos Girdaus- 
kaitės, Antano Rašymo, Ritos Rudaitytės, Gabijos Petrauskienės

■ L;/

LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

63/4% už 90 dienų term, indėl. 
7’/4% už 6 mėn. term, indėlius 
7'h°/» už 1 m. term, indėlius 
73/4% už 2 m. term, indėlius 
73/4% už 3 m. term, indėlius 
8’/4% už GIC 1 m. garantuoti 

investavimo pažymėjimai
73/4% už pensijų planą

(variable rate)
8’/4% už 1 m. term, pensijų planą 
73/4% už pensijų fondą - RRIF 

(variable rate)
6’/z% už specialią taup. s-tą
6 % už taupymo s-tas 
6-6’/2% kasd. palūkanų sąskaita 
6 % už čekių s-tas (dep.)

IMA:
už asmenines

paskolas nuo.......11 %
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ................. 10 %
2 metų ................. 10’/4%
3 metų ...................1O’/2%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ....... 91/2%
(variable rate)

AKTYVAI virš 58 milijonų dolerių y-'

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75f, įkainoto turto vertės). Draudžiame nariu 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). Neimome mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

Kanados įvykiai Ateitininkų žinios

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

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

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

A.P GOMES
Real Estate & Insurance Ltd.

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

“Bache Securities” registruotas atstovas

VILIUS SERG AUTIS, b.sc.,
“TREASURY BILLS” - mokami aukščiausi nuošimčiai už 30 d., 

60 d., 90 d. ir vienerų metų investavimus.
Mielai jums patarnaus Tel. 860-3280
šėrų, lakštų, pelningo 18 King St. E.
investavimo reikaluose. Toronto, Ont., M5C 1E3

msirinkh i
NAMĄ -

su
patyrusiu atstovu 
sąžiningu patarnavimu

& asmeniniu patarimu ANTANAS GENYS

RF/HEK professionals inc. Realtor

an Independent member broker

1 east mall crescent 
etoblcoke, Ontario M9B 6G8

232-9000
res: 231-2839

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

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

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

Greitas ir tikslus pa tania vimas!

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

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

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

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namu^

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Kanados imigracijos minis

terija nusiuntė savo pareigū
nus Turkijon ištirti ten prasi
dedančios apgaulės, kurią or
ganizuoja kelionių agentūros. 
Esą ten skelbiama, kad Kana
dai reikia darbinininkų iš 
Turkijos. Už tokias klaidin
gas informacijas kelionių agen
tūros iš norinčių Kanadon vyk
ti turkų pareikalauja po šim
tą dolerių, o už visą kelionę 
Kanadon - $2.000. Kelionių 
agentūros aiškina, kad vieno 
tūkstančio dolerių reikia skry
džiui Montrealin, o kito tūks
tančio pasui bei įvairiems mo
kesčiams. Iš tikrųjų kelionė su 
pasu ir visais mokesčiais kai
nuoja tik $1.300. Likusią sumą 
savo kišenėn susižeria kelio
nių agentai. Atsiranda suklai
dintų atvykėlių, kurie skun
džiasi, kad jie, norėdami at
vykti Kanadon, pardavė visą 
savo turtą Turkijoje, dienraš
tis “The Toronto Sun” šiai pro
blemai skyrė savo vedamąjį 
sausio 5 d. laidoje. Jame at
kreipiamas vyriausybės dėme
sys į per daug lengvą tariamų 
politinių pabėgėlių įsileidi
mą Kanadon. Liūdniausia, kad 
tokia taktika pasinaudoja vi
sokie kelionių spekuliantai ir 
pasiturintys ateiviai, Kanadon 
atvykstantys savo lėšomis. Prie 
vedamojo pridėta tokio “poli
tinio pabėgėlio” karikatūra: 
išlipęs iš lėktuvo jis pirmiau
sia klausia, kur yra artimiau
sias bankas, geriausias vieš
butis, nori, kad jam būtų pa
šauktas limuzinas. Ateivių, Ka
nadon atskrendančių keleivi
niais lėktuvais, negalima laiky
ti politiniais pabėgėliais, jei
gu jie laisvai galėjo išskristi 
iš savo krašto. Jie yra išvykė- 
liai, bet ne pabėgėliai. Vienin
telę išimtį sudaro Ganderio ora- 
uostyje iš Sovietų Sąjungos bei 
jos satelitų lėktuvų išlipę ke
leiviai, kuriem tebuvo leista 
skristi komunistinėn Kubon, 
ne Kanadon. Politinės globos 
Ganderio orauostyje 1985 m. 
pasiprašė 110 tokių keleivių 
iš Sovietų Sąjungos ir jos oku
puotų šalių.

Kanados banko gubernato
rius Gerald Bouey, jam vado
vavęs 14 metų ir jame dirbęs 
39 metus, išeina pensijon š. m. 
vasario 1 d. Jo vadovybei teko 
sunkus laikotarpis, kai pradė
jo kristi kanadiško dolerio 
vertė ir kai jai stiprinti rei
kėjo didinti palūkanas pasko
loms. Finansų ministeris M. 
Wilsonas naujuoju Kanados 
banko gubernatoriumi pasi
rinko buvusį gubernatoriaus 
pavaduotoją John Crow, atsi
sakydamas politiko šiom pa
reigom. Esminių pasikeitimų 
Kanados banko politikoje ne
sitikima. Naujajam guberna
toriui J. Crow taip pat teks 
kovoti su infliacijos pavoju
mi, reguliuoti kanadiško do
lerio vertę santykiuose su ame
rikietišku. Reikalui esant, 
vėl bus didinamos paskolų pa
lūkanos, nors su jomis didėja 
ir valdžios išlaidos. Kito pa
sirinkimo nebėra, kai Kanados 
biudžetas vis dar turi metinius 
apie $30 bilijonų deficitus. Ei
liniam kanadiečiam Kanados 
banko gubernatorius tėra žino
mas iš jo parašo ant išleidžia
mų dolerių banknotų. Juos pa
sirašo ir jo pavaduotojas.

Ontario premjero D. Peterso
no liberalų vyriausybė par
davė nuostolingą konservato
rių premjero W. Davis paliki
mą - Minakio vasarvietę, ku

ri yra į šiaurę nuo Kenoros 
miestelio. Konservatorių val
džia tą tolimą vasarvietę On
tario šiaurėje įsigijo 1974 m. 
Nuo to laiko jos atnaujinimui 
ir patobulinimui buvo išleis
ta $50 milijonų. Deja, ne tik 
nepavyko atgauti investuoto 
kapitalo, bet ir surasti pakan
kamai vasarotojų sustabdyti 
metiniam vasarvietės nuosto
liam. Jai reikėjo turtingų 
vasarotojų, kurie nėra linkę 
skristi į tolimą Ontario šiau
rę, nors tarp miškų ir ežerų 
ten jų laukė modernios patal
pos su prabangiais įrengimais, 
gerai paruoštais tarnautojais. 
Vasarvietė, Ontario mokesčių 
mokėtojams kainavusi $50 mi
lijonų, buvo parduota tik už 
4 milijonus dolerių viešbučių 
tinklo bendrovei “Four Sea
sons Hotels Ltd.” Liūdniau
sia, kad ta bendrovė, perim
dama pirkinį, įmokėjo tik vie
ną milijoną dolerių, o kitus 
tris milijonus sumokės per 
septynerius metus, pasinau
dodama iš Ontario valdžios 
gautomis provincinių mokes
čių nuolaidomis. Daugiausia 
žalos Ontario provincijai pa
darė premjero W. Davis vyriau
sybės 1981 m. už $650 milijo
nų nupirktas ketvirtadalis ak
cijų naftos bendrovės “Sun
cor”. Buvo tikėtasi susilaukti 
pelno, bet apgaulingas viltis 
sugriovė didžiulis naftos kai
nų kritimas pasaulinėje rin
koje. Didelė akcijų dalis buvo 
pirkta skolon. Tą skolą tik da
bar padengė premjero D. Pe
tersono liberalų vyriausybė. 
Su skolos palūkanomis šis pir
kinys Ontario mokesčių mokė
tojams kainavo apie vieną bili
joną dolerių, o dabar už jį bū
tų galima gauti vos 100 milijo
nų dolerių. Ilgus dešimtmečius 
Ontario provinciją valdžiusių 
konservatorių idėjos ne visada 
buvo praktiškos.

Jaunučių ir jaunių susirinki
mas - sausio 24, šeštadienį, To
ronto Lietuvių vaikų namuose.

Moksleivių kuopos valdybos po
sėdis - sausio 18, sekmadienį po 
10.15 v. Mišių, moksleivių kam
baryje, Prisikėlimo parapijoje.

Studentų susirinkimas - sausio 
18, sekmadienį, po 10.15 v. Mišių, 
posėdžių kambaryje. Bus planuo
jama tolimesnė metų veikla. Po
kalbiui “Ateitininkų ideologija” 
vadovaus dr. O. Gustainienė.

Nuoširdi padėka kun. A. Saulai
čių!, SJ, vedusiam uždaras stu
dentų rekolekcijas. Dalyvavo 15 
studentų.

Sendraugiai yra kviečiami da
lyvauti Anapilio ateitininkų ren
giamoje vakaronėje sausio 18, sek
madienį, 6 v.v., Anapilio Parodų 
salėje. Bus diskutuojami aktua
lieji veiklos reikalai. Yra pri
brendęs laikas jaunesniesiems 
sendraugiams aktyviai įsijungti. 
Šioje vakaronėje bus proga pa
svarstyti įvairius veiklos aspek
tus, todėl visi jaunesnieji sen
draugiai yra labai laukiami. O. G.

Skautų veikla
• 1987 m. Romuvos stovyklos 

posėdis šaukiamas sausio 27, ant
radienį, 7 v.v., skautų būkle. Kvie
čiami dalyvauti visi suinteresuoti, 
ypač vadovai, tėvai, rėmėjai.

• Lietuviškos skautybės fon
dui aukojo įamžindami: a.a. Meilu
tį K. Marčiukaitį - $50 jo žmona 
J. Marčiukaitienė; a.a. J. Jankaitį 
- $10 F. Mockus. Užjausdamas s. P. 
Saplienę jos motinai mirus, $30 
paaukojo “Šatrijos” tuntas.

• Pirmūnas v.s. P. Jurgėla buvo 
pagerbtas 1986 m. gruodžio 7 d. 
Kultūros židinyje Bruklyne jo 
85 metų amžiaus proga. Dalyva
vo daug skautų-čių. Rengė “Ne
ringos” tuntas. J.D.B.

Pajieškojimai
J ieškomas Bronius Radžiūnas. 

Žinantys apie jį prašomi praneš
ti Vincui Ikasalai, 196 Cochrane 
Rd., Hamilton, Ont. L8K 3G6. Tel. 
549-9604.

Dar vienas fondas studentams
Dr. Kazio Martinkaus pomirtinis stipendijų fondas

Biochemijos dr. Kaziui Mar- 
tinkui 1984 m. sausio 13 d. mi
rus, jo atminimui įamžinti yra 
įsteigtas stipendijų fondas. 
Jį įsteigė jo tėvai, sesuo ir 
artimi draugai. Stipendijų 
fondas inkorporuotas Ilino
jaus valstijoje 1985 m. kovo 
mėn. Iš fondo palūkanų kiek
vienais metais bus skiriamos 
stipendijos lietuvių kilmės 
studentams, studijuojantiems 
mokslinio tyrinėjimo ir litua
nistikos srityse.

1986 m. lapkričio 15 d. sti
pendijos fondo komisija, su
daryta iš a.a. dr. Kazio Mar- 
tinkaus tėvų ir sesers, chemi
ko dr. Vytauto Naručio, che
mijos inžinieriaus Richard

Jambor, finansininko Sauliaus 
Mikaliuko (“Nida Mortgage 
Corp.” įsteigėjas ir pirminin
kas) ir psichologo dr. Algio 
Norvilo, apsvarstė gautus sti
pendijų prašymus ir nutarė 
skirti dvi stipendijas:

1. Arvydui Žygui, Ilinojaus 
un-to chemijos doktorantui — 
1,000 dol.; 2. Avai Butrimai- 
tei, Toronto un-te Kanadoje 
studijuojančiai molekulinę 
biologiją —.500 dol.

Suinteresuotieji stipendi
jas gauti 1987 m. prašymus gali 
siųsti: Kristina Martinkus, 
Dr. Kazys Martinkus Memorial 
Scholarship Fund, 7120 S. 
Richmond, Chicago, Illinois 
60629, USA.

Klivlando skautai - Gelažius ir Beržinskas rengia projektus Kaziuko mu
gei, įvyksiančiai 1987 metų kovo mėnesį Nuotr. V. Bacevičiaus

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 y* DAMA
KREDITO KOOPERATYVE IŽLllžAlVlžA

ALFONSAS GARBENIS, sn. (tėvas), ALFONSAS GARBENIS, jn. (sūnus), 
sueina j vieną įstaigą. Po 35 melų 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.

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

daiva t. dali rida, b.a. 
associate broker

renown realty ltd., realtor 
an independent member broker

<4

ISLINGTON-MANję^puikus vienaaukštis - <)0.
PALACE PIEF^Q lejų miegamųjų — $189'0* 
ETOBICO^JP.rijų miegamųjų — $169.
B LOOK, j T VILLAGE - keturių ml^.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, om. M8W 3R3 Telefonas 252-8863

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

Gražina Raškauskienė, B.Sc.

-iffliWIT T
allan

624-6336 namų 897-0068
BROWN ALLAN BROWN REAL ESTATE (Ont.) LTD., REALTOR 

Toronto & Mississauga Real Estate Board 
4141 Dixie Rd., Rockwood Mall, Mississauga

i



® SKAITYTOJAI PASISAKO
“MŪSŲ VAIKAS”

“Mūsų vaikas”, leidinėlis jau
nom šeimom su mažamečiais vai
kais, yra siuntinėjamas nemoka
mai asmenim, kurie domisi šiuo 
klausimu. Leidinį finansuoja JAV 
LB švietimo taryba, Montessori 
dr-ja ir skaitytojų aukos. Kiekvie
name numeryje buvo įdėtas atsi- 
klausimas, kodėl šeima domisi, 
kokio amžiaus vaikai ir pan. Nuo 
sekančio numerio “Mūsų vaikas” 
bus siunčiamas tik tiems, kurie 
yra atsiliepę. Mes savo sąrašuose 
turime per 80 Kanadoje gyvenan
čių, iš jų tik keliolika yra atsiliepę.

S. Vaišvilienė

KNYGOS VASARIO 16 
GIMNAZIJAI

Vasario 16 gimnazijoje įvykęs 
gaisras gerokai apnaikino biblio
teką. Geraširdžiai lietuviai tuo
jau pradėjo jiems siųsti knygas, 
bet kai kurių vis dar stokojama. 
Štai pageidaujamų knygų sąrašas: 
U. Sinclair - “The Jungle”, G. Or
well - “1984”, A. Huxley - “Brave 
New World”, H. G. Wells - “Time 
Machine”, F. Kafka - “Metamor
phosis”, J. Steinbeck - “Grapes of 
Wrath”, F. S. Fitzgerald - “Great 
Gatsby”, R. Ellison - “Invisible 
Man”, Percy - “Moviegoer”, “Ele
ments of Style” - Strunk & White, 
anglų kalbos žodynas, “American 
Heritage”, novelių antologijos, 
Shakespeare’o dramos, anglų kal
ba novelės, liečiančios lietuviš
kas temas, pasaulinės dailės isto
rijos knygos, bet kokie angliški 
tekstai apie lietuvius, pasiskai
tymai lietuvių ir kitomis kalbo
mis, Amerikos ir kitų valstybių 
istorijos.

Dėstant Amerikos literatūrą, 
trūksta veikalų. Kai kurių šių 
knygų turi po vieną ar panašiai 
egz., bet gimnazijai reikia dau
giau, iš vienos knygos sunku mo
kytis. Lentynose reikia turėti dau
giau egzempliorių, taip pat įvai
rių skaitinių.

Norintieji talkinti malonėkite 
siųsti knygas: Privates Litauishes 
Gymnasium, Biblioteka, 6840- 
Lampertheim-Huettenfeld 4, W. 
GERMANY.

Už talką Jums bus dėkinga Va
sario 16 gimnazijos vadovybė ir 
mokiniai, mokinės. Laisvajame pa
saulyje veikiančią vienintelę lie
tuvių gimnaziją reikia remti, jai 
talkinti lėšomis ir knygomis, lie
tuviška spauda. Alg. G.

KUR DINGO MONS. KLIKNA?
Straipsnyje “Lietuvos nepri

klausomybė tikybinėje srityje” 
(“TŽ” 1986 m. 48 nr.) yra minimas 
arkiv. A. Zecchini. Aš gerai prisi
menu jo apsilankymą Nemakščių 
parapijoje, rodos, 1924 m. Jį at
lydėjo iš Kauno ir rūpinosi jo pri
ėmimu kun. Paulius Klikna, ne- 
makštiškis iš Smulkių kaimo. Ruo
šiantis arkivyskupo priėmui, jis 
puošė Nemakščių šventovę, klebo
niją ir jos aplinką. Jis pasišaukė 
ir mane, 9 metų vaiką, talkinti nu
dažant pagal jo nurodymus švento
riaus gėlynų tvoreles balta ir gel
tona spalva. Be to, jis paruošė ma
ne ir kitus vaikus Mišiom tarnauti. 
Tačiau daugelis kunigų iš kaimy
ninių parapijų boikotavo arkiv. 
Zecchini apsilankymą Nemakš
čiuose.

Kun. P. Klikna gyveno daugiau
sia Romoje ir tik vasaromis apsi
lankydavo Nemaščiuose, kol dar 
gyva buvo jo senutė motina, gy
venanti kun. J. Danausko tėvų na
muose. Tuomet jis būdavo dažnas 
mano tėvų ir mano senelių Maci
jauskų svečias. Jis buvo mano pro
senelės pusbrolio sūnus. Kartą 
net Nemakščių rabinas pasikvie
tė kun. P. Klikną į sinagogą pra
kalbėti hebrajiškai žydų bend
ruomenei.

Vėliau, jau gyvendamas Itali
joje, su juo susirašinėdavau adre
su: Collegio Ecclesiastic! Nobi- 
li, Piazza Minerva, Roma arba 
Varšuva — Nowolipki, Lenkija. t 
1932 m. jis jau mons. P. Klikna, 
išvyko Kanadon ir apsigyveno 
Montrealyje, adresu: College 
Saint Jean de Brebeuf, Cote des 
Neiges. Viename iš ano meto laiš
kų jis man rašė: “Negrįšiu Lie
tuvon tol, kol ten siaučia bolše- 
vikėliai”. Tai buvo 1933 m. Prasi
dėjęs karas vėliau nutraukė mano 
su juo susirašinėjimą.

Tuoj po karo man teiraujantis ■ 
apie mons. P. Klikną, man buvo pa
rašyta iš Montrealio, kad jis 1939 
m. grįžęs Europon. Mano giminės 
Lietuvoje irgi jo jiCškojo, bet pa
siekė tiktai gandas, kad jis karo 
metu žuvęs Lenkijoje. Ar tai tiesa,

nežinia. “Gimtasis kraštas”, rašy
damas apie Lietuvos ir Vatikano 
santykius, mini kun. P. Klikną ry
šium su arkiv. A. Zecchini. Taip 
pat popiežius Paulius VI lietu
viams skirtoje audiencijoje 1965 
m. priminė pažinojęs lietuvį mons. 
P. Klikną kaip savo studijų laikų 
draugą.

Norėčiau sužinoti, ar nėra dar 
senesnės kartos lietuvių, paži
nojusių mons. P. Klikną, ar lie
tuvių dvasiškių, studijavusių tarpu
kario metais Romoje ir turėju
sių santykių su juo. Kur dingo 
mons. Paulius Klikna?

Antanas Laurinaitis,
26 Ainsdale Rd., 

Scarborough, Ontario

TĖVIŠKĖS ILGESYS
1986 m. Kanadą pasiekė pora pa

bėgėlių iš sovietų okupuotos Lie
tuvos ir čia įsikūrė. Jų širdyse te
bėra labai gyvas tėviškės ilgesys. 
Vienas jų tą savo ilgesį išreiškė 
šiuo eilėraščiu:
O tėviške, vaikystės ir jaunystės, 
Ir gimtas kaimas ten toli, toli 
Aš negalėsiu jūs daugiau išvysti. 
Širdį paliko tik žaizda gili.
Ten aš gimiau, ten augau, ten 

stiprėja u,
Tėvynės, Dievo meilę ten gavau, 
Ten aš svajojau, brendau ir 

mylėjau,
Tiktai tenai laimingas aš buvau.
Dažnai regiu tave nakties 

sapnuose,
Dažnai matau aš tave prieš akis. 
Ir ašarą braukiu, tavęs ilgiuosi, 
Bet kas paguodos žodį pasakys?
To ilgesio ir širdgėlos prispaustas 
Einu aš į šventus Dievo namus. 
Aukščiausiojo palaimos ten 

apsiaustas
Aš su Dievu ir su malda ramus.

A. Šiškus

London, Ontario
(Atkelta iš 4-to psl.) 

lyvius. Deja, vietoj pelno gautas 
nemažas nuostolis! Tokia jau ma
žojo Londono dabartinė dalia: 
visi renginiai duoda nuostolį, ne
žiūrint kas ir kaip juos rengtų, 
nes yra labai sumažėjęs renginiuo
se galinčių dalyvauti lietuvių 
skaičius. Šį kartą Naujų metų su
tikimą rengė KLB apylinkės val
dyba. D. E.

ŠYPSENOS
Politikų humoras

— Vakar pakviečiau JAV 
prezidentą Johnsoną vakarie
nei, — pasigyrė pilietis savo 
pažįstamam senatoriui Ruseli 
Longui.

— Ir kaip pasisekė? — pa
klausė senatorius.

— Fifty-fifty: aš pasirodžiau 
vakarienėje, prezidentas — ne.

Profesorius
Padavėja: Ar ką nors būsite 

pamiršęs, pone profesoriau?
Profesorius: Nebepamenu, 

ar daviau jums arbatpinigių.
Padavėja: O, taip, ponas pro

fesoriau, arbatpinigių davė
te, bet pamiršote savo pietus 
suvalgyti. . .

Brazilijos kava
— Nuostabi tavo kava, bran

gioji!
— Aišku! Juk mano vyras ją 

parvežė iš Brazilijos.
— Ir ji dar visiškai karšta!

Lietuvių kultūros židinyje Bruklyne 1986.X.18-19 Lietuvių tautodailės instituto Niujorko skyriaus surengtoje 
pardoje Toronto skyriaus sukurti rūdiniai Nuotr. V. Maželio
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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

Negalintiems tvarkyti savo reikalų
Patikėtinio įgaliojimas (Power of Attorney) ir praktinė 

jo reikšmė Ontario provincijoje
Patikėtinio įgaliojimas yra 

teisinis dokumentas, kuriuo 
jūs įgaliojate ką nors atlikti 
bet kokį teisinį aktą jūsų var
du. Jūs neatsisakote savo tei
sės ir toliau veikti, bet dali
natės šia teise su savo patikė
tiniu pasirašyti sutartis, tvar
kyti bankinius reikalus arba 
bet ką, kas yra nurodyta ir ne
uždrausta patikėtinio įgalio
jime.

Patikėtinio įgaliojimas gali 
būti bendro pobūdžio be jo
kių suvaržymų arba labai spe
cifinis — tikslus. Jeigu nori
te, kad patikėtinio įgalioji
mas būtų naudojamas tiktai 
jūsų bankiniams reikalams 
tvarkyti, tai reikia aiškiai 
pažymėti įgaliojime. Jeigu do
kumentas tiksliai nenusako 
kokiais atvejais jis naudoti
nas, jūsų patikėtinis turi bend
rą įgaliojimą pasirašyti jūsų 
vardu įvairiais atvejais.

Pvz. viena moteris manė, kad 
jos patikėtinio įgaliojimas 
skirtas tiktai bankiniams rei
kalams tvarkyti ir labai nuste
bo, kai jos patikėtinis, pasi
naudodamas bendro pobūdžio 
įgaliojimu, pardavė jos namą 
be jos žinios.

Kai asmuo pasirašo patikėti
niui įgaliojimą, privalo gerai 
žinoti, ką reiškia tas įgalio
jimas ir kokios gali būti pasek
mės. Patikėtinio įgaliojimas 
gali tęstis ir tuo atveju, kai 
įgaliotojas-ja tampa protiškai 
nepajėgus, jeigu tai atžymėta 
patikėtinio įgaliojime. Taip 
pat, kai asmuo tampa protiškai 
nepajėgiu ir pagal įstatymus 
viešasis patikėtinis (Public 
Trustee) turi teisę būti jo ne
kilnojamo turto globėju, — mi
nėto patikėtinio įgaliojime 
gali būti pažymėta, kad įgalio
tojas nori, jog tokiu atveju jo 
patikėtinis veiktų jo vardu 
vietoj viešo patikėtinio.

“First Choice" bendrovė Onta
rio provincijoje jau susilaukė

Asmuo, kurį paskiriate savo 
patikėtiniu, yra įpareigotas 
veikti jūsų, o ne savo naudai. 
Šis asmuo gali būti jūsų šei
mos narys, patikimas draugas 
arba jūsų advokatas.

Jeigu jūsų patikėtinis pa
gal įgaliojimą išleidžia jūsų 
pinigus pirkti įvairiem reik
menim arba apmokėti jūsų 
sąskaitom, jis privalo su ju
mis atsiskaityti už visus iš
leistus pinigus ir nupirktas 
prekes.

Šis patikėtinio įgaliojimas 
gali būti terminuotas, jeigu

pažymite jame, kada jis bai
giasi. Taip pat šis patikėtinio 
įgaliojimas baigiasi su įgalio
tojo mirtimi.

Patikėtinio įgaliojimas gal 
būti labai žalingas, jei įgalio
tinis netinkamai elgiasi. Tada 
belieka atšaukti patikėtinio 
įgaliojimą ir iškelti jam bylą 
už patikėtinio įgaliojimo pikt
naudžiavimą.

Jeigu nesuprantate patikė
tinio įgaliojimo apimties, pa
tariama pasitarti su savo ad
vokatu prieš pasirašant tokį 
dokumentą.

(Pagal Judith A. Wahl str. 
“Power of Attorney — A Pre
cious Thing”).

Paruošė J. Str.

Sovchozai ir kolchozai okupuotoje Lietuvoje
Miestuose gyvena 64,5%, kaimuose — 35,5% krašto gyventojų

Miesto gyventojų 1983 m. Lie
tuvoje buvo 64.5%, kaimo gyven
tojų — 35,5%. Dėl butų trūkumo 
bėgimas gyventojų į miestus yra 
sustojęs. Visoje Lietuvoje dabar 
yra 311 sovehozų (tarybinių ūkių), 
738 kolchozai (kolūkiai), 190 kitų 
valstybinių ūkių.,

Visiems žemei ūkyje dirban
tiems yra mokamas piniginis atly
ginimas, duodarrfa sodybinės že
mės, leidžiama laikyti savo rei
kalams gyvulių. Kolchozus tvar
ko pirmininkas su samdytais že
mės ūkio specialistais. Vieną kar
tą per metus visuotiniame kol- 
chozininkų susirinkime jis pa
aiškina praėjusių metų ūkinin
kavimo rezultatus ir priima atei
nantiems metams sėjos planą, 
paskirtą valdžios.

Tą pačią tvarką vykdo ir sov- 
chozo direktorius, bet jo darbus 
kontroliuoja žemės ūkio minis
terija, gamybos planą taip pat 
skiria ministerija.
1983 m. vidutiniškai buvo

ADVOKATAS A. PUTERIS

nuo 1985 metų spalio 1 dienos 
perkėlė savo raštinę t

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

Telefonas (416) 763-3362

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, 

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

3425 Dundas St.W., Suite 201 Telefonai:
prie Windermere Ave. įstaigos (416)763-4319
Toronto, Ontario M6S 2S4 namų 621 -2136

viename kolchoze sovehoze:
žemės ūkio naudmenų (ha) 3032 3292
arimų (ha) 2056 2170
visuomeninių pasėlių (ha) 2020 2116
traktorių 42 46
visuomeninių gyvulių:

a. galvijų 1780 1716
karvių 521 520

b. kiaulių 1880 1401

Pajamų vid. gauta (tūkstn.) 2625; 
bendrosios sovchozo produkcijos 
pajamos buvo 100 ha — 46,700 rb., 
vienam (lirb. teko 4911 rb. pajamų, 
metinis dirbančiojo darbo užmo
kestis buvo 1644 rb. Vienas kol- 
chozininkas pagamino žemės ūkio 
produkcijos už 5664 rb.

Reikalaujama per metus išdirb
ti 210 darbadienių. Tada gauna
ma apmokamų atostogų ir išdirb
tas laikas užskaitomas gauti pen
siją.

Žemės ūkyje dirbantiems nėra 
pasirinkimo. Jei gyvena, kur yra 
kolchozas, tenka dirbti kolchoze, 
jei apylinkėje yra sovehozas — 
dirbti sovehoze. Senosios sody
bos, giminystės ryšiai, sėslumas 
yra nulėmę gyvenamąją ir darbo
vietės vietą. Sovehozų ir kolcho
zų vadovybė yra komunistų parti
jos priežiūroje. Nepasitenkini
mas vadovybe yra laikomas nepri
tarimu socialistinei santvarkai.

Geriau gyvena žmonės ten, kur 
šeimoje yra daugiau pajėgių as
menų dirbti, kur ūkio žemės yra 
geresnės, kur sąžiningesni ir la
biau prityrę pirmininkai bei visa 
administracija, sugebanti laviruo
ti parenkant sėjos planus, pri
statyti privalomas duokles ir ap
sirūpinti trąšomis, kuru ir maši
nomis.
(Statistikos žinios — iš “Tarybų 
Lietuvos enciklopedijos” I t., 572 
psl.) A. G

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

(Art! 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
THE SIGN OF DISTINCTION

Tel. 535-2331
arba 537-2869

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

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

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

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

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

A1JLTHE____
choice

$15.000 baudos, vėliau padidin
tos iki $25.000, už klaidingas 
reklamas, žiūrovams vis dar ža
dančias kasdien naujus filmus, 
kai tokių filmų nepakanka vi
soms metų dienoms. Dabar ty
lomis įjungiami tokie senesni 
filmai, kaip “Imitation ofLove” 
(1959) su Lana Turner, “The 
Quiet Man” (1954) su John 
Wayne, “To Sir, With Love” 
(1967) su Sidney Poitier, “In 
Cold Blood” (1967) su Robert 
Blake, “Gentle Giant” (1968) 
su Dennis Weaver. Juos jau 
daug kartų žiūrovai be jokio 
atsilyginimo yra matę televi
zijos stočių programose. “First 
Choice” bendrovė už savo 
senstančias pastangas iš kabe
lio žiūrovų vis dar reikalauja 
su sporto ar kitais priedais 
$15.95 į mėnesį. Dar senesnius 
filmus savo žiūrovams rodo ap
mokamą kabelio kanalą turinti 
“Arts and Entertainment” bend
rovė, nedaug tesurandanti me
nui skirtų programų.

JAV Lietuvių Bendruomenės XI tarybos antroje sesijoje Newarke buvo 
pagerbtas prezidento Ronaldo Reagano asistentas LINAS KOJELIS (vidu
ryje). Jo dešinėje — JAV LB krašto valdybos pirm. inž. ALGIMANTAS 
GEČYS, kairėje — minėtos tarybos XI sesijos prezidiumo pirmininkas 
inž. ALGIS RUGIENIUS Nuotr. J. Urbono

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius" l-me aukšte.

Juozas (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 

Nemokamas namų įvertinimas

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

west realty inc., realtor 
an independent member broker

taT? 17 QTTT? R insurances, 
JLfJlI Tj O JLL Jlj 1L real estate brokers

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

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

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

MASKELL INSURANCE world-

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

. • ĮVAIRIŲ D RAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

N. EAČĖNAS
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 LJI9A — INSURANCE
Waiter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
(4 1 6) 533-1 1 21
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rIŠ TO ROW>
Anapilio žinios

— Visuotinis Lietuvos kanki
nių parapijos susirinkimas - sau
sio 25, sekmadienį, po 11 v.r. Mi
šių, Anapilio salėje.

— Naujas paskaitų ciklas “Gyve
nimo pagrindai” pradėtas sausio 
11 d. Jos skaitomos sutrumpinta 
forma kartą per mėnesį vietoje 
pamokslo. Paskaitose gvildenami 
moralės klausimai. Jas skaito 
klebonas kun. J. Staškus.

— Pakrikštytas Willardo ir Ra
mintos (Jankaitytės) Halinų sū
nus Tomas-Adomas.

— Wasagoje sausio 4, sekmadie
nį per pamaldas giedojo sol. Ma
rytė Bizinkauškaitė.

— Keleiviai į krikščionybės iš
kilmes Romoje registruojami kle
bonijos raštinėje tel. 277-1270.

— Lietuvių kultūros muziejui 
Anapilyje telkiamos lėšos. Auko- 
jantieji $1000 ir daugiau bus įra
šomi muziejaus garbės lentoje. 
Anapilio vadovybė priima pasko
las statybai ir už jas moka 9% pa
lūkanų. Galintieji paskolinti di
desnes sumas prašomi kreiptis į 
kleboniją tel. 277-1270.

— Aukojo: a.a. kun. St. Kulbio 
paminklui: $100 - J. D. Daniai; 
muziejaus vajui: $100 - T. B. Sta- 
nuliai; kapinėms $25 - L. Balsys; 
parapijai: $200 - A. Aulinskas; 
$100 - G. D. Lougheed, E. Baltru
šaitienė.

— Mišios sausio 18, sekmadienį,
9.30 v.r. - už a.a. dr. Vincą Kubi
lių, 11 v.r. - už a.a. Anastaziją Šče- 
pavičienę ir Aleksandrą Valeš- 
kienę.

Lietuvių namų žinios
— LN valdybos posėdis, numa

tytas sausio 15 d., atidėtas sausio 
22 d.

— Užgavėnių karnavalas įvyks 
vasario 28 d. Organizacijos, norin
čios dalyvauti karnavale, prašo
mos skambinti A. Jankaitienei tel. 
762-3838.

— Sausio 9 d. įvyko LN moterų 
būrelio posėdis; svarstyti Užga
vėnių karnavalo ir Velykų stalo 
renginiai.

— LN dėkingi Lietuvių tautodai
lės instituto narėms - Aldonai 
Vaitonienei ir Gretai Baltaduo
nienei už dekoravimą vitrinų ka
lėdine tema.

— Naujų metų sutikimo balius su 
trumpa meninine programa buvo 
vienas labiausiai pasisekusių ren
ginių. Dalyvavo 345 asmenys.

— Svečių knygoje pasirašė: M. A. 
Beniušiai iš St. Lambert, Que., 
Norvaišos iš Bostono, Toronto mies
to burmistras Art Eggleton jo žmo
na Brenda, dukra Stephanie, teta 
Dorothea Hills, metr. Toronto tary
bos narys Ben Grys su žmona Gla- 
dis. Svečius priėmė ir kartu su 
jais pietavo: S. M. Jokūbaičiai, A. 
Jankaitienė, O. Delkus, H. Stepai- 
tis ir V. Dauginis.

— LN reikalingas vedėjas-a; me
tinis atlyginimas. Skambinti die
nos metu V. Dauginiui tel. 533-1121. 
Taip pat reikalingas tarnautojas 
(valandinis atlyginimas).

— Vasario 22, sekmadienį, 2.30 
v.p.p., LN rengiamas koncertas: 
sol. Vilija Mozūraitytė, pianistė 
Raminta Lampsatytė ir smuikinin
kas Mykolas Kollars. Jie yra V. Vo
kietijoje žinomi menininkai, pa
kviesti JAV agentūrų koncertų 
ciklui.

— LN vyrų būrelio metinis susi
rinkimas įvyko sausio 11 d. Daly
vavo 48 nariai. Išrinkta nauja val
dyba: A. Genys, P. Genys, V. Kul
nys, A. Padolskis, Z. Rėvas, T. Sta- 
nulis, A. Bukauskas.

— LN ligonių lankytojai Kalėdų 
švenčių metu aplankė 54 asmenis. 
Jiems buvo įteiktos kortelės arba 
dovanėlės. Komisija kas mėnesį 
renkasi pasitarimams. Sekantis 
posėdis bus LN sausio 20, antra
dienį, 7.30 v.v. Galintieji prisidė
ti prie ligonių lankymo kviečiami 
šiame posėdyje dalyvauti. Žinan
tieji apie sergančius arba reika
lingus pagalbos tautiečius malo
nėkite pranešti V. Kulniui tel. 769- 
1266 arba J. Dambarui tel. 769-4891.

— Kultūrinė LN komisija posė
džiavo sausio 4 d. Kartu su LN vyrų 
būreliu numatytos surengti dvi pa
skaitos. Vasario 1, sekmadienį,
2.30 v.p.p. adv. Joana Kuraitė-La- 
sienė kalbės tema “Moterų teisės ir 
Kanados įstatymai”. Vasario 8, sek
madienį, 2.30 v.p.p., adv. Algis Pa- 
cevičius kalbės tema “Testamentų 
sudarymas ir palikimai giminėms 
Lietuvoje”.

Pagerbdami a.a. Mariją Pe
čiulienę, A. ir E. Prialgauskai 
paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $25.

Toronto istorijos taryba pa
siūlė miesto tarybai steigti 
miesto muziejų, kuriame būtų 
pavaizduota miesto praeitis 
nuo jo įsteigimo iki šių laikų. 
Kol kas šis sumanymas tebėra 
planavimo tarpsnyje. Specia
liai bendrovei pavesta išstu
dijuoti muziejaus steigimo ga
limybes — finansines ir kito
kias. Tokius muziejus jau turi 
Vankuveris, Niujorkas, Brita
nijos Londonas, Amsterdamas 
ir Paryžius.

Prisikėlimo parapijos žinios
— KLK moterų draugijos Pri

sikėlimo parapijos skyriaus susi
rinkimas — sausio 18, sekmadienį, 
po 11.30 v. Mišių, Parodų salėje. 
Programoje — B. Liškausko gamto
vaizdžių skaidrės su pritaikyta 
muzika ir deklamacija.

— Parapijos tarybos visų sekci
jų pirmininkų ir tarybos vadovy
bės posėdis — sausio 22 d., 7.30 
v.v., klebonijos patalpose.

— Parapijos organizuojama ke
lionė į Romą, Liurdą, Paryžių ir 
visą eilę Prancūzijos bei Italijos 
miestų birželio 16 — liepos 1 d.d. 
registruoja dalyvius parapijos 
raštinėje.

— Parapijos salės jau nuomoja
mos lietuviams 1988 m. iki sausio 
mėnesio galo. Po to jos bus nuo
mojamos visiems.

— Jaunų šeimų stovykla “Kretin
gos” stovyklavietėj — pirmą rug
pjūčio savaitę. Kreiptis į G. Pet
rauskienę 232-0737.

— Parapijai aukojo: $100 — H. D. 
Elliott, VI. Simanavičius, A. A. 
Šmigelskiai, dr. A. ir B. Spudai,
M. Žemaitienė; $50 — L. Mačionie- 
nė, A. K. Rūkai, O. Kalinauskie
nė, B. D. Vaidilos, A. G. Stauskai, 
B. Sapijonienė, B. V. Poškai, V. B. 
Stončius, M. Normantienė, A. R. 
Sapijoniai, I. A. Jurcevičiai, G. 
W. Semach, A. Bliūdžius, J. Bart- 
nikas, J. P. Dovidaičiai, A. Balt
rūnas, A. R. Šileikos, K. Pivoras, 
V. A. Kulniai, R. Klemkienė, G. V. 
Budnikai, B. Kačiulienė, G. Bal
čiūnienė, G. M. Valaičiai, L. G. 
Vyšniauskai, P. Barakauskas, V. T. 
Šalvaičiai, H. I. Matušaičiai, J. 
Rimšaitė, J. Vingelienė, M. E. Za- 
bulioniai, A. A. Lukošiai, V. K. 
Gapučiai, A. Z. Urbonai, P. Ročys,
N. Racevičienė, E. S. Čepai; pran
ciškonų klierikų fondui: $200 — 
A. Valienė; $100 — J. Maniuška,
L. Razgaitis, Pr. Skrupskas; $50
— L. Balsys, V. O. Marcinkevičiai,
M. S. Meškauskai; $30 — B. V. Mise- 
vičiai; $20 — P. Kirstukas; Vysku
po fondui: $100 — J. Kirvaitis, E. 
G. Kuchalskiai, J. Maniuška, A. 
Valienė; $50 — A. G. S., J. I. Mor
kūnai, I. A. Jurcevičiai; $44 — V. 
M.; $40 — J. Juodikaitienė; $20
— O. V. Skukauskai; stovyklavie
tės fondui: $100 — V.Sinkevičius; 
$50 —V. A. Kulniai.

— Mišios sausio 18, sekmadienį,
8.30 v.r. — už a.a. Eugenijų Bube- 
lį, 9.20 v.r. už a.a. Leonardą Mar- 
cinėną, 10.15 v.r. — už a.a. Adol
fą Šapoką, Oną ir Juozą Samušius,
11.30 v.r. — už gyvus ir mirusius 
parapijiečius, 7 v.v. — už a.a. Pet
rą Šalną.

Išganytojo parapijos žinios
— Sausio 18 d., 9.45 v.r., pamal

dos anglų kalba laikys kun. J. Ca- 
litis.

— Sausio 25 d. pamaldos - 9.45 
v.r. Po pamaldų Lietuvių namuo
se įvyks metinis mūsų parapijos 
susirinkimas. Parapijiečiai susi
pažins su parapijos tarybos apy
skaitomis ir su 1987-1988 m. są
mata.

— Sausio 25 d., 2.30 v.p.p., kun. 
Algimantas Žilinskas, Queen Eli
zabeth ligoninės kapelionas, 
organizuoja ekumenines pamal
das už krikščionių vienybę. Adre
sas: Queen Elizabeth Hospital, 
130 Dunn St. (auditorijoje). Kvie
čiame parapijiečius dalyvauti.

— Parapijos klebono pareigas 
einantis kun. P. Dilys sausio 15- 
21 d.d. bus Čikagoje, kur laikys 
pamaldas sausio 18 d. ir dalyvaus 
įvairiuose posėdžiuose. Pastora
ciniais klausimais skambinti pa
rapijos sekretorei M. Dambarie- 
nei tel.(416)769-4891.

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

A. a. Marijos Aulinskienės 
atminimui Elena ir Steponas 
Pusvaškiai paaukojo “Tėviš
kės žiburiams” $20, Vanda 
Stankienė — $10.

Prof. Romas Vaštokas savo 
straipsniais angliškoje spau
doje gina Rytų europiečius 
ateivius ryšium su darbu De
schenes komisijos, jieškan- 
čios nacių karo nusikaltėlių 
Kanadoje. Kingstono dienraš
tis “The Whig Standard” iš
spausdino ilgą laišką, pasira
šytą Lucien Karchmar ir Ge
rald Tulchinsky. Jame šie au
toriai gina Deschenes komisi
jos darbo apribojimą nacių 
karo nusikaltėlių pajieškomis 
ir kritikuoja priešingą ponios 
Mitchell nuomonę. Tame pa
čiame dienraštyje 1986. XII. 9 
tuo klausimu pasisakė prof. 
R. Vaštokas, įrodinėdamas pir
mųjų autorių nuomonės nepa
grįstumą. Į jo straipsnį trum
pu laišku atsiliepė Herb 
Alexander dienraštyje “The 
Toronto Star” 1987. I. 5, kaltin
damas dėl žydų naikinimo ne 
vokiečius o Rytų europiečius, 
nes jų kraštuose buvo įrengti 
naikinimo lageriai, aptarnau
jami taip pat Rytų ąuropiečių. 
Taigi kaltintojų netrūksta.

Medžiotojų ir žūklautojų klubas “TAURAS 

maloniai kviečia į TRADICINį METINĮ

B-A-LIU #
PROGRAMOJE: mergaičių kvartetas “SUTARTINĖ”, 
tradicinė stirnienos vakarienė, gėrimų baras, loterija. Šokiams 
gros “Les & The Music Masters”, įėjimas-$15.00 asmeniui.
Bilietai gaunami: Toronto Lietuvių namų sekmadienių popietėse, pas 
klubo narius, šiokiadienių vakarais pas J. Šimkų tel. 231-9425 ir prie įėjimo.

KLB krašto valdyba
KLB tarybos suvažiavime 

1986 m. gruodžio 7 d. Toronto 
Lietuvių namuose išrinkta 
krašto valdyba pirmajame po
sėdyje pasiskirstė pareigomis: 
pirmininkas (iki 1988 m. sau
sio 1 d.) — adv. Algis Pacevi- 
čius, nuo 1988 m. sausio 1 d. — 
Vytautas Bireta, vicepirminin
kas — Henrikas Stepaitis, vice
pirmininkė visuomeniniams 
reikalams — adv. Joana Kurai- 
tė-Lasienė, iždininkas — Juo
zas Krištolaitis, sekretorė — 
dr. Marija Uleckienė, kultūros 
komisijos pirm. — Rasa Ku- 
rienė, Kanados sporto apygar
dos pirm. — E. Stravinskas, 
švietimo komisijos pirm. — V. 
Bireta. Be to, posėdyje buvo 
apsvarstyti šie reikalai: sve
čių kvietimas bei priėmimas 
Vasario 16 proga, akcija dėl 
Deschenes komisijos praneši
mo ir kt. J. Kuraitė-Lasienė 
pakviesta dalyvauti Vasario 
16 minėjime Montrealyje. Ra
sa Kurienė kalbės Vasario 16 
minėjimuose Kalgaryje, Ed- 
montone, Winnipege ir Vanku
veryje. Ta proga turės pasita
rimus su vietinėmis apylinkių 
valdybomis. Inf.

Kanados Lietuvių Bendruo
menės Toronto apylinkės rin
kiminė komisija praneša: ka
dangi iki nustatytos datos gau
ta tik 23 kandidatų sutikimai, 
terminas kandidatuoti į apy
linkės tarybą pratęsiamas iki 
sausio 19 d., o rinkimai nuke
liami į vasario 8 d. Sutikimo 
kandidatuoti pareiškimą gali
ma palikti Lietuvių namų paš
to dėžutėje nr. 2 arba pasiųsti 
komisijos pirmininkui V. Ta- 
seckui, 3221 Trelawny Circle, 
Mississauga, Ont. L5N 5G7.

Anapilio ateitininkai, pra
dėdami Lietuvos krikščiony
bės metus, š. m. sausio 18, sek
madienį, 6 v.v., Anapilio Paro
dų salėje rengia vakaronę su 
idėjine programa ir sūrio bei 
vyno vaišėmis. Bus aptariami 
veiklos klausimai dabarties 
sąlygose. Tema “Snausti malo
nu, bet pavojinga” kalbės kun. 
Pr. Gaida, iškeldamas kaiku- 
rias dabartinės ateitininkų 
veiklos formas. Dalyvauti kvie
čiami ateitininkai sendrau
giai, studentai ir vyresnieji 
moksleiviai.

Toronto lietuvių sporto klu
bo “Vytis” metinis narių susi
rinkimas — sausio 25, sekma
dienį, 1.30 v.p.p., Lietuvių na
muose. Valdyba

Prašymai Kanados lietuvių 
fondui aukoms gauti priima
mi iki š. m. vasario 16 d. Orga
nizacijos, gavusios stambesnes 
pašalpas, prašomos prijungti 
apyskaitas, rodančias kaip jos 
buvo išleistos. Prašymus siųsti 
šiuo adresu: Kanados lietuvių 
fondas, 1573 Bloor St. W., To
ronto, Ont. M6P 1A6.

Kanados lietuvių katalikų 
centro suvažiavimas, skirtas 
Lietuvos krikščionybės sukak
ties temai, įvyks š. m. vasario 
28, šeštadienį, Anapilio salė
je. Pagrindinį pranešimą apie 
rengiamas iškilmes Romoje, 
Čikagoje, Toronte ir kitur pa
darys centrinio komiteto vyk
domasis pirmininkas Jonas 
Kavaliūnas iš Čikagos. Suva
žiavime taip pat dalyvaus vysk. 
P. Baltakis ir pasakys pa
mokslą pamaldų metu. į suva
žiavimą kviečiami parapijų 
tarybų nariai, katalikiškų 
organizacijų atstovai, kuni
gai, visuomenės veikėjai. Bus 
svarstomi ypač Lietuvos krikš
čionybės sukakties iškilmių 
reikalai. Inf.

“Tėviškės žiburių” skaity
tojas Jurgis Sisliauskas Ar
gentinoje, sveikindamas spau
dos darbuotojus, dėkoja tiems, 
kurie apmoka jo prenumeratą.

Metropolinio Toronto policija 
praneša, kad nuo š. m. sausio 
5 d. draudžiama statyti auto
mobilius Dundas gatvėje (abie
jose pusėse) nuo University 
Avenue iki Spadina Avenue 
(Tow away zone).

TORONTO LIETUVIŲ NAMAMS 
reikalingas vedėjas-a (manager).
Metinis atlyginimas. Skambinti dienos metu: 

V. Dauginis tel. 533-1121.

TORONTO LIETUVIŲ NAMAMS 
reikalingas tarnautojas.

Valandinis atlyginimas. Skambinti dienos metu:
V. Dauginis tel. 533-1121.

“Vilniaus Manor” pastatui 
reikalinga šeima superintendento pareigoms. 

Geras atlyginimas ir didelis butas nemokamai. 
Kreiptis į V. Adomonytę tel. 762-1777 arba 

H. Stepaitįtel. 233-8396.

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

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

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

Metinis “Tėviškės žiburių” 
spaudos balius bus balandžio 
26, Atvelykio šeštadienį. Ta 
proga rengiama ir loterija. 
Jau dabar pradedami telkti 
vertingi laimikiai — paveiks
lai, skulptūros! i audiniai, tau
todailės dirbiniai ir Lt. Ren
gėjai bus labai dėkingi tautie
čiams, paaukojusiems vertin
gus laimikius didžiajai lote
rijai. Pastarajai reikalingas 
valdžios leidimas, tad rengė
jam tenka ja rūpintis iš anksto.

Toronto lietuvių vyrų choras 
“Aras” po Kalėdų švenčių per
traukos vėl repetuoja kiekvie
ną antradienio vakarą Park- 
dale mokyklos patalpose. Pra
dedama mokytis daug naujų 
dainų. Kas turi balsą ir norė
tų dainuot vyrų chore, dabar 
geras laikas įstot į chorą. 
Tuo reikalu kreiptis pas chor
vedį V. Verikaitį arba choris
tus. Pradėjus šiemetinį sezoną, 
choras jau yra atlikęs progra
mas keturiuose renginiuose. 
Ateityje numatyta dalyvauti 
programoje Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėji
me, kurį rengia KLB Toronto 
apylinkė. Į tolimesnes kolo
nijas choras kol kas pakvieti
mų neturi. Choras dalyvauja 
visur, kur tik kviečiamas.

Daugiakultūrė Peel srities 
taryba jieško tarnautojo (Com
munity Programmer). Reikala
vimai: žinojimas apie sociali
nes tarnybas, patirtis daugia- 
kultūrių organizacijų veiklo
je, universiteto laipsnis, pa
žinimas Peel srities. Metinė 
alga - $24.000. Prašymai pri
imami iki š. m. suasio 23 d. ad
resu: Peel Multicultural Coun
cil, Suite 207, 3038 Hurontario 
St., Mississauga, Ont. L5B 3B9. 
Telefonas informacijai: 273- 
4878.

Pavėluotai gautas Amerikos 
lietuvių tarybos šventinis 
sveikinimas (išsiųstas 1985. 
XII. 15, gautas 1987. I. 6): “Nuo
širdžiai sveikindami brangius 
išeivijos lietuvius, linkime, 
kad džiaugsmingos Kalėdų 
šventės ir Nauji metai neštų 
naujas viltis šviesesnių lais
vės dienų mūsų brangiai tėvų 
žemei Lietuvai”.

Latvių kunigas Kazimieras 
Vilnis, gyvenantis Švedijoje, 
lankėsi Toronte, grįždamas iš 
Niujorko, kur buvo pagerbtas 
žydų bendruomenės už Dovy
do Patskino išgelbėjimą Ry
goje vokiečių okupacijos me
tais. Kun. K. Vilnis moka lie
tuvių kalbą. Prieš antrąją so
vietinę okupaciją jis laiveliu 
iš Palangos persikėlė Švedi- 
jon.

1987 m. 
sausio 17, 
šeštadienį, 
6 v.v., 
Toronto 
Lietuvių 
namuose, 
1573 Bloor St. W.

A. a. kun. Vaclovas Šarka mi 
rė V. Vokietijoje 1987 m. sau 
šio 3 d., 22 v. Laidotuvės - sau 
šio 14 d. iš Marienkirche šven 
tovės Hamburge. Velionis To 
ronte ir aplamai Kanadoje tu 
rėjo daug bičiulių bei pažįs 
tarnų.

Dvidešimt keturių valandų planas
Tiems, kurie išdrįsta nugalėti alkoholį

Kai nustojame gerti, bando
me išlaikyti blaivybę, stebė
dami bei sekdami ankstyves
nių Bevardžių alkoholikų (Al
coholics Anonymous) patirtį. 
Ta jų patirtimi galime pasi
naudoti arba atmesti. Kadangi 
mūsų gyvenime blaivybė šiuo 
metu yra pats svarbiausias da
lykas, protinga ir patartina 
sekti pavyzdžiais tų, kurie įro
dė, kad Bevardžių alkoholikų 
pasveikimo programa tikrai 
yra paveiki.

Paprastai mes neprisieki- 
nėjame ir nesakome daugiau 
“niekad” negersime, stengia-

A. a. Marijos Svilienės atmi
nimui Alfonsas ir Aldona Erš- 
tikaičiai paaukojo “Tėviškės 
žiburiams” $20.

Kun. Edmundas Putrimas, 
gilinantis teologijos studijas 
Romoje, Kalėdų atostogas pra
leido Kanadoje ir JAV-se, tal
kindamas Toronto lietuvių ka
talikų parapijose ir mokslei
vių ateitininkų žiemos kursuo
se Dainavos stovyklavietėje. 
Išskrido Romon sausio 11d.

KLK moterų draugijos Lietu
vos kankinių parapijos sky
rius, dosniai remiantis įvai
rius lietuvių veiklos reikalus, 
ypač spaudą, paskyrė “Tėviš
kės žiburiams” $200 auką. Be 
to, šis skyrius kasmet apmoka 
keletą “TŽ” prenumeratų ne
pasiturintiems tautiečiams. 
“TŽ” leidėjai reiškia nuošir
džią padėką už nuolatinę pa
ramą.

Mažamečių vaikų šeimoms 
skirtą žurnalą “Mūsų vaikas” 
leidžia Montessori draugijos 
auklėtojų sekcija Čikagoje. 
Administracija praneša, kad 
žurnalas bus siunčiamas tik
tai tiems asmenims, kurie yra 
grąžinę išsiuntinėtą atsiklau- 
simą arba parašę laišką. Lei
dinį finansuoja JAV LB švieti
mo taryba, Montessori draugi
ja ir skaitytojai savo aukomis. 
Adresas: “Mūsų vaikas”, 3704 
West 68th St., Chicago, IL 
60629, USA.

• Užsakykite “Tėviškės žiburius” 
kaip dovaną jaunavedžiams.

H MONTREAL®
Lietuvos krikščionybės metams 

paminėti komitetas rengia reli
ginio turinio pokalbius. Yra pa
kviesta seselė Igne Marijošiūtė 
iš Putnamo ir iš Otavos Jonas Ab
romaitis, dirbąs Kanados katalikų 
vyskupų konferencijos katekiza- 
cijos skyriuje.

Pokalbiai vyks sekančia tvarka: 
sausio 24, šeštadienį, 9-12 v.r. 
Montrealio lituanistinės mokyklos 
patalpose mokinių tėvams seselė 
Igne kalbės tema “Krikščionybės 
esmė” ir J. Abromaitis “Religi
nis vaikų auklėjimas”.

Tą pačią dieną 2-4 v.p.p. seselių
namuose seselės Ignės paskaita 
- “Mūsų lietuviškas religinis pa
veldas” ir J. Abromaičio - “Litur
gijos po II Vatikano santarybos 
gilesnis supratimas”.

7-9 v.v. ten pat - “Kurgi tavo Die
vas” (Psalmė 41.4) ir pokalbis su

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

ADAM ON IS INSURANCE AGENCY INC. 
39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1 L7

■ "■"JI MONTREALIO LIETUVIŲLI I KREDITO UNIJA
1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8

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

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

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..........71/z% Einamos sąsk.................... .... 5 %
120 d. - 179 d.......... 7’/4% Pensijų - RRSP-term...... .... 83/4%

30d. - 119d..........7 % Pensijų - RRSP - taup...... ... 63/4%

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

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS 

1475DeSeve 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

mės sekti vadinamąjį “Dvide
šimt keturių valandų planą”. 
Ryžtamės negerti alkoholio 
tik šiandieną, t. y. tik 24 valan
das. Bandome apsieiti be alko
holio tik šiandieną. Jaučiame 
norą išgerti, bet tai atidedame 
rytojui.

Mes bandome žiūrėti į alko
holį realistiškai. Jeigu jau
čiame pagundą išgerti, tai ši 
pagunda išnyksta per keletą 
mėnesių, lankant Bevardžių al
koholikų susirinkimus. Tada 
pagundos atveju klausiame sa
ve: “Ar tas išgėrimas, apie ku
rį dabar galvoju, vertas visų 
praeities nelaimių, kurias pa
tyriau išgerdamas taurelę al
koholio?” Jaučiame, kad pasi
rinkimas gerti ar negerti yra 
pilnai mūsų rankose. Rinktis 
išgėrimą reiškia pulti katas- 
trofon, iš kurios ką tik išlin
dome.

Svarbiausia yra tai, kad mes 
prisipažįstame prie savo silp
nybės; kiek ilgai bebūtume 
blaivūs, visuomet liekame al
koholikai, kuriems kiekviena 
nauja taurelė yra naujas pavo
jus. Dėl to mes niekad negali- 
me gerti alkoholio — jokiomis 
progomis.

Mes sekame senų Bevardžių 
alkoholikų patirtimi, regulia
riai lankome jų susirinkimus, 
dalinamės savo bičiulyste ir 
patyrimais. Žinoma, niekur nė
ra pasakyta, kad būtinai pri
valome lankyti tokius susirin
kimus, bet jaučiame, kad lan
kydami juos bei girdėdami ki
tų pergyvenimus, kovas bei lai
mėjimus patys stiprėjame savo 
pasiryžimuose ištesėti ir grįž
tame namo pakiliai nusiteikę. 
Mes jaučiame, kad Bevardžių 
alkoholikų susirinkimų lanky
mas ir kiti neformalūs susi
tikimai su tos organizacijos 
nariais yra svarbūs dalykai 
kovoje prieš gundantį alko
holį.

Nemanyk, kad esi tik vienas 
toks! Toronte yra Bevardžių 
alkoholikų grupė, kurios susi
rinkimai vyksta kiekvieną 
penktadienį, 7.30 v.v., Išgany
tojo parapijos salėje (Bloor- 
Indian kampas). Tel. (416) 487- 
5591. BA narė

pritaikyta maldos valandėle.
Sausio 25, sekmadienį, po sumos 

Šv. Kazimiero parapijoje seselės 
Ignės paskaita “Krikščionybės 
esmė” ir J. Abromaičio - “Litur
gijos po H Vatikano santarybos 
gilesnis supratimas”.

Visi Montrealio lietuviai krikš
čionys nuoširdžiai kviečiami ak
tyviai dalyvauti.

Lindos ir majoro Laisvydo Bar
šauskų, dabar gyvenančių Ota
voje, dukrelė pakrikštyta Vilija- 
Andrieja. Krikšto tėvais buvo Lin
dos sesuo Elzbieta Gudaitė ir
Laisvydo brolis Narvydas. Taip 
pat pakrikštyti: dr. Jono ir Andree 
Jokūbauskų (Jackson) sūnelis Da
niel-Alexander bei Lindos (Jokū- 
bauskaitės) ir Serge Brache iš 
Kalgario dukrelė Julie-Jacque
line-Anne. B.S.

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

NAMŲ VIDAUS dažymas. Skambin
ti tel. 531-2711 Toronte.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS porai, 
260 Scarlett Road, Toronte. Tel. 
633-3044 Genovaitė.

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.

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

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, 
tualetų ir prausyklų įrengimo dar
bus už prieinamą kainą. Skambinti 
tel. 769-5024, 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 tel. (416) 239-4496 
Toronte.


