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Milijonai lietuviams
Visuomeninė, kultūrinė ir politinė mūsų išeivijos 

veikla yra idealistinio pobūdžio. Tai sritys, kuriose veik
lieji mūsų tautiečiai reiškiasi savanoriškai, aukodami 
savo jėgas ir net lėšas visuomenės bei tautos gerovei. Tai 
buvo ypač ryšku pokarinės ateivių bangos veikloje. Ilgai
niui betgi buvo pastebėta, kad visą veiklą remti vien kil
niais idealais neįmanoma. Jai reikalingas ir medžiaginis 
pagrindas. Ir visuomeninė, ir kultūrinė, ir politinė veik
la ilgalaikėje perspektyvoje negali būti nei stipri, nei 
sėkminga, nei ištverminga. Konkretus žmonių gyvenimas 
nėra angeliškas - jis neišvengiamai turi atsiremti į že
mę. Ir juo toliau, juo ši akivaizdi tiesa vis labiau ryškė
jo ne tiktai kelių veikėjų galvose, bet ir plačiojoje visuo
menėje. Kai spaudoje pradėjo reikštis vadinamo geleži
nio fondo indėja, visi veiklesnieji lietuviai sukluso ir 
nesunkiai įžvelgė, kad tai geras sumanymas, vertas visuo
tinio dėmesio. Skirtumai atsirado tik dėl fondo pavadi
nimo ir įgyvendinimo būdo finansiniu bei teisiniu po
žiūriu. Neilgai trukus nuomonių skirtumai išsilygino ir 
visi priėmė praktišką principą, naudojamą daugelio 
institucijų bei fondų Amerikoje: sutelkti pagrindinį ka
pitalą, o palūkanas naudoti savai veiklai.

PRIĖMUS tą principą ir pradėjus jį įgyvendinti lie
tuviškoje veikloje ėmė formuotis pastovi finansi- 
atrama Lietuvių fondo pavidalu. Su jos tvirtėjimu 

dingo ir daugelio veikėjų baimė dėl ateities, ypač litua
nistinio švietimo srityje. Kai tos atramos nebuvo, peda
goginiai veikėjai būgštavo dėl lituanistinių mokyklų atei
ties: jų išlaikymas daug kainuoja, ir pripuolamos aukos 
negali visą laiką padengti nuolat augančių išlaidų. Da
bar dėl to niekas nebedejuoja, nes Lietuvių fondas išau
go ir JAV-se, ir Kanadoje, ir Australijoje. Per 25-rius 
metus Lietuvių fondas Amerikoje sutelkė beveik ketu
rių mlijonų kapitalą ir iš metinių palūkanų lietuvių švie
timo bei kultūros reikalams paskirstė du milijonus do
lerių. Kanados lietuvių fondas, atšventęs taip pat 25-rių 
metų sukaktį, artėja prie vieno milijono pagrindinio ka
pitalo, kurio palūkanos remia visuomeninę ir kultūrinę 
lietuvių veiklą Kanadoje (per 25 metus paskirstė $434,000). 
Australijos lietuvių fondas yra dar palyginti jaunas ir 
didesnių sumų nėra sutelkęs, tačiau žengia tuo pačiu ke
liu. Jei šiandieną tų fondų nebūtų, daug skurdesnė būtų 
lietuviškoji veikla ir dar liūdnesnė jos ateitis, nes aukos 
dvasia, taip ryški ateivių iš Lietuvos gyvenime, palengva 
blėsta jaunosios kartos eilėse.

LIETUVIŲ fondo idėja, radusi platų atgarsį visuo
menėje, išjudino ir mažesių fondų steigimą tuo pa- 
J čiu principu: sutelkti kapitalą ir gyventi jo palū

kanomis. Tai pasirodė geriausias ateities užtikrinimas. 
Tuo būdu veikia fondai - ateitininkų (šalpos), skautų, 
sportininkų, visa eilė stipendijų fondų ir kiti. Jie skirti 
specifiniams uždaviniams ir labai palengvina organiza
cinę veiklą, sumažina nuolatinį elgetavimą vienos ar ki
tos organizicijos veiklai. Kai savų fondų paramos neuž
tenka, ateina į pagalbą didysis brolis - Lietuvių fondas, 
kurio parama ribojasi visuomenine bei kultūrine sritimi. 
Politinė sritis priklauso Tautos fondui, kuris telkia au
kas VLIKo veiklai. Milijoninio nejudomo kapitalo jis, 
rodos, dar nėra sutelkęs, nes surinktos aukos reikalin
gos einamiesiems Lietuvos laisvinimo reikalams. Pažy
mėtina betgi, kad Tautos fondo apimtyje yra įsteigtas 
Laisvės iždas, kurio kapitalas yra neliečiamas, o palū
kanos naudojamos Lietuvos laisvinimo reikalams. Iš viso 
to matyti, kad lietuvių išeivijos veikla Š. Amerikoje yra 
atremta į tvirtą finansinį pagrindą. Ir jeigu Lietuva šian
dieną vėl atgautų nepriklausomybę, visi tie išeivijos fon
dai atskubėtų pagalbon. Ypač stipri pagalba ateitų iš 
Lietuvių fondo, kurio šūkis skelbia: “Kapitalas Lietu
vai, palūkanos išeivijos lietuvybei!”

Pasaulio įvykiai
SVARBIAUSIU REAGANO IR GORBAČIOVO LAIMĖJIMU 
Vašingtone tapo pasirašymas sutarties, panaikinančios artimų 
ir vidutinių nuotolių raketas su branduoliniais užtaisais. Iškil
mes transliavo net ir Sovietų Sąjungos televizija. Sutartį dabar 
turi patvirtinti aukščiausiasis sovietas Maskvoje. Kliūčių turbūt 
nebus susilaukta ir iš JAV kongreso, kurio vadus M. Gorbačio
vas specialiame pokalbyje prašė suprasti jo problemas ir vengti 
per didelės kritikos. M. Gorbačiovo viešnagės metu Vašingtone 
vyko demonstracijos, reikalaujančios išleisti žydus, norinčius 
išvykti iš Sovietų Sąjungos, ir atitraukti sovietų kariuomenės 
dalinius iš Afganistano. JAV ir Sovietų Sąjungos vadų susitiki
mas Vašingtone paskutinį kartą buvo įvykęs 1973 m., kai prez.

KANADOS ĮVYKIAI

RartijuĮ svyravimai
Gallupo instituto viešosios 

nuomonės tyrimai š. m. gruo
džio 2-5 d.d užregistravo dido
ką Kanados konservatorių par
tijos populiarumo pakilimą 
ir liberalų kritimą. 1987 m. 
lapkričio 4-7 d.d. liberalus 
rėmė 40% apsisprendusių ka
nadiečių, NDP socialistus-33%, 
konservatorius - 25%. Dien
raštis “The Toronto Star”, griež
tai atmetantis laisvą prekybą 
su Amerika, visada remiantis 
liberalus, tada džiūgavo, kad 
liberalų poziciją sustiprino 
jų vado J. Turnerio kova prieš 
laisvos prekybos sutartį su 
Amerika. Jis ir socialistų E. 
Broadbentas netgi įsipareigo
jo laimėjimo atveju panaikin
ti tą sutartį, jeigu ją būtų pa
sirašę konservatoriai. Daug 
kam tokia išvada atrodė klai
dinga. Mat dar aštresnę kovą 
prieš laisvą Kanados prekybą 
su Amerika veda gerai apsirū
pinusių unijų remiami socia
listai, o jų populiarumas spa
lio mėnesį nukrito 5%. Libera
lų populiarumas, tiesa, tada 
padidėjo 2%, bet taip pat 2% 
pakilo ir konservatorių. Š. m. 
gruodžio 2-5 d.d. atliktuose ty

rimuose, duomenis lyginant su 
lapkričio 4-7 d.d. atliktais ty
rimais, konservatoriai paki
lo 4% iki 29%, socialistai — 1% 
iki 34%, o liberalai nukrito 5% 
iki 35%.

Ligšiolinė partijų pozicija 
nepasikeitė: I vietoje tebėra li
beralai su 35%, II — socialistai 
su 34%, III - konservatoriai su 
29%. Aiškiai pastebimas prasi
dėjęs suartėjimas, labai reikš
mingas konservatoriams, ku
rių populiarumas po Kanados 
parlamento rinkimų 1984 m. 
rudenį nuo 50% buvo nukritęs 
iki 22%. Komentatoriai šį kar
tą su didesniu pagrindu da
ro išvadą, kad konservato
riams padeda atsigauti jų per
šama laisvos prekybos sutar
tis su Amerika. Konservatorių 
populiarumas paskutiniuosiuo
se tyrimuose labiausiai paki
lo Kvebeke ir vakarinėse Ka
nados provincijose, remiančio
se laisvą prekybą su Amerika. 
Vakariečių kritikos susilaukė 
Ontario premjeras D. Peter
sonas, ginantis Kanados eko
nomiją ir netgi kultūrą nuo 
grėsmės iš Amerikos, o jai jau 
dabar parduodantis 85% viso

Torontiškio “Gintaro” ansamblio šokėjos po sėkmingo koncerto tariasi apie dalyvavimu būsimoje Laisvojo pa
saulio lietuvių tautinių šokių šventėje 1988 melais Hamiltone. Iš kairės: Violeta Slivinskaitė, Daina Kalendraitė. 
Linda Laurinavičiūtė. Visas ansamblis jau ruošiasi šventei Nuotr. O. Burzdžiaus

Baltiečių delegacijos pageidavimai
Prieš Reagano-Gorbčiovo susitikimą Vašingtone Amerikos valstybės departamente 

buvo priimta baltiečių delegacija
Kaip Lietuvių informacijos 

centras pranešė, 1987 m. gruo
džio 6 d. Amerikos valstybės 
departamente lankėsi baltie
čių delegacija pas valstybės 
sekretoriaus Schultzo pagrin
dinį pavaduotoją John White
herd, kuriam išdėstė baltie- 
čiams rūpimus klausimus ry
šium su Gorbačiovo viešnage 
Vašingtone. Pusvalandį truku
siame pasitarime dalyvavo 
ir departamento sekretoriaus 
asistentas žmogaus teisių rei
kalams, Richard Schifter ir 
dar du žemesnio laipsnio pa
reigūnai.

šios provincijos eksporto. Lais
va prekyba rinką Amerikoje 
atidarytų visoms Kanados pro
vincijoms. Opozicinių parti
jų vykdoma laisvos prekybos 
kritika neturi rimto pagrin
do, kol dar nėra paskelbti pil
ni oficialiai nepasiršytos su
tarties paragrafai.

Spaudoje plačiai nuskambėjo 
Kanados pramonės ministe- 
rio Sinclair Stevenso atsista
tydinimas 1986 m. gegužės mė
nesį, kai jam buvo pažerta prie
kaištų, kad jis tarnybą panau
dojo savo finansinės institu
cijos reikalams. Oficialiai jis 
buvo pasitraukęs iš tos institu
cijos vadovybės, bet vadovy
bėje liko jo žmona Noreen, 
institucijai gavusi $2,6 mili
jono paskolą iš “Magna Inter
national” bendrovės be jokių 
palūkanų. O ta bendrovė mili
jonus dolerių buvo gavusi iš 
S. Stevenso tvarkomos pramo
nės ministerijos. Kaltinimus 
tyrė Ontario aukščiausio teis
mo teisėjas W. Parkeris, ku
riam teko apklausinėti 93 liu
dininkus, surinkti 13.000 pus
lapių medžiagos. Tyrimai val
džios iždui kainavo $3 milijo
nus. S. Stevenso gynybai pa
dengti buvo paskirta $650.000. 
Nemaža tyrimų dalis buvo 
transliuojama televizijos. Jau 
tada žiūrovams atrodė juokin-

(Nukelta i 8-tą psl.)

Delegacijos sudėtis
Baltiečių delegaciją sudarė 

šie asmenys: estė Mari-Ann 
Rikken (Jungtinio baltiečių ko
miteto pirmininkė), latviai - 
Olgerds Pavlovskis (Pasauli
nės latvių federacijos pirmi
ninkas), Aristids Lambergs 
(Amerikos latvių sąjungos pir
mininkas), Ojars Kalninš (Ame
rikos latvių sąjungos viešųjų 
santykių direktorius), lietuviai 
- Vytautas Volertas (JAV Lie
tuvių Bendruomenės pirmi
ninkas), Viktoras Nakas (Lie
tuvių informacijos centro Va
šingtono skyriaus vedėjas).

Ko prašė?
Baltiečių delegacija pagei

davo, kad JAV prezidentas R. 
Reaganas pokalbiuose su Sov. 
Sąjungos kompartijos genera
liniu sekretoriumi M. Gorba
čiovu iškeltų Baltijos valsty
bių nepriklausomybės klausi
mą ir kad tai viešai paskelb
tų. Antra, paprašė sustiprin
ti nepripažinimą Baltijos vals
tybių įjungimo Sovietų Sąjun- 
gon ir pateikė keletą konkre
čių siūlymų. Trečia, iškėlė in
tensyvų rusinimą Baltijos vals
tybėse ir pateikė keletą pasiū
lymų, siekiančių pristabdyti 
minėtą rusinimo procesą.

Lietuvių informacijos cent
ro atstovas Viktoras Nakas 
įteikė valstybės departamen
to pareigūnams jo įstaigos pa
ruoštą sąrašą lietuvių sąži
nės kalinių, tebelaikomų sibi- 
riniuose lageriuose, su prašy
mu pasirūpinti jų išlaisvini
mu. Jis taip pat įteikė chrono
loginę informaciją apie lietu
vius, kurie yra persekiojami 
saugumiečių už tai, kad jie 
dalyvavo demonstracijose — 
rugpjūčio 23 d. Vilniuje ir lap
kričio 18 d. Rygoje.

V. Nakas, įteikdamas minė
tas informacijas, priminė, jog 
prezidetas R. Reaganas, pri
ėmęs lietuvių katalikų dele
gaciją Baltuosiuose rūmuose 
1987 m. birželio mėnesį, pa

žadėjo lietuvių kalinių sąra
šą įteikti besilankančiam M. 
Gorbačiovui. Remdamasis tuo 
pažadu, V. Nakas prašė, kad 
jis dabar būtų ištesėtas. Taip 
pat jis prašė iškelti Lietuvo
je saugumiečių vykdomą per
sekiojimą lietuvių dalyvavu
sių demonstracijose ir sužy
mėtų įteiktame chronologi
niame sąraše, kad būtų su
stabdytas jų persekiojimas.

Ne viskas skelbiama
Pagal pasitarimo taisykles, 

neleidžiama viešai skelbti 
kas buvo atsakyta valstybės 
sekretoriaus pavaduotojo į bal
tiečių pageidavimus. Galima 
betgi pažymėti, kad jis išklau
sė visus baltiečių pageidavi
mus, į kai kuriuos reagavo. Ti
kimasi, kad jis visus tuos pa
geidavimus perdavė preziden
tui Reaganui. Ar šis savo pa
žadą išpildė ir juos perdavė 
M. Gorbačiovui, rašant šias 
eilutes nebuvo žinoma.

Po minėto pasitarimo dele
gacija turėjo progą atskirai 
susitikti su ambasadoriumi 
Schifteriu ir su juo neforma
liai pasikalbėti, ypač žmogaus 
teisių klausimais, liečiančiais 
Baltijos valstybių žmones, gy
venančius Sov. Sąjungos oku
pacijoje. Pasimatymą išrūpino 
Baltuosiuose rūmuose dirban
tis specialus prezidento asis
tentas Linas Kojelis.

Pasikeis taktika?
Kiek šie žygiai ir baltiečių 

demonstracija Vašingtone, lan
kantis M. Gorbačiovui turėjo 
įtakos į Baltijos valstybių by
los iškėlimą dviejų didžiųjų 
pokalbiuose, kol kas nėra ži
noma. Galima betgi spėti, kad 
kai Amerikos - Sov. Sąjungos 
diplomatiniai santykiai atšyla, 
Baltijos valstybių išlaisvinimo 
byla atšąla. Tai verčia mūsų 
veikėjus keisti taktiką ir ras
ti naujus kelius į politines vir
šūnes, kad Baltijos valstybių 
laisvinimo byla nebūtų nu
stumta užmarštin. M.

R. Niksonas ten susitiko su L. 
Brežnevu. 1974 m. vasarą susi
tikimui su prez. R. Niksonu L. 
Brežnevas pasirinko Maskvą, 
o susitikimui su prez. G. For
du tų metų rudenį - Vladivos
toką. Prez. J. Carterio susiti
kimas su L. Brežnevu 1979 m. 
įvyko Vienoje. Prez. R. Reaga
nas pirmą kartą su M. Gorba
čiovu susitiko 1985 m. rudenį 
Ženevoje, antrą kartą - 1986 m. 
rudenį Reikjavike. Tik dabar
tinis trečiasis susitikimas ir 
sutarties pasirašymas įvyko 
Vašingtone. Ketvirtasis numa
tytas 1988 m. gegužės ar bir
želio mėnesį Maskvoje.

Be kitų laimėjimų
Sutartis buvo pasirašyta pir

mą abiejų vadų susitikimo die
ną, o kitos dvi dienos turėjo 
būti skirtos kitiems pokal
biams, liečiantiems tarpkon- 
tinentinių raketų sumažinimą 
50%, Afganistaną, žmogaus 
teises, žydų išleidimą iš So
vietų Sąjungos. Deja, jokių 
naujų susitarimų neatskleidė 
baigminis oficialus vadų pa
reiškimas, kuriam paruošti 
prireikė net septynių valan
dų. Jame pagrindinis dėme
sys tenka pasirašytai sutar
čiai. Nedaug tepasako prasi- 
tarimas apie pažangą tarpkon- 
tinentinių raketų derybose, 
kurios dabar bus tęsiamos Že
nevoje. Sovietinių kariuome
nės dalinių atitraukimas iš 
Afganistano buvo diskutuotas, 
bet data liko nesutarta. Susi
daro įspūdis, kad M. Gorba
čiovas, su kitais Kremliaus 
vadais pralaimėjęs invazijos 
atneštą karą Afganistane, no
ri tapti laimėtoju. Jis sutin
ka atitraukti sovietinius dali
nius, jeigu JAV ir kitos šalys 
sustabdys per Pakistaną vyk
domą ginklų tiekimą partiza
nams. Tokiu atveju Afganista
nas liktų Maskvos pasirinkto 
ir apginkluoto prez. Najibo 
komunistinio režimo kontro
lėje. Nieko nepasiekta ir žy
dų bei kitų tautybių išleidi
mo klausimu. Ir vėl kartojama 
sena dainelė, kad jų eilėse yra 
asmenų, žinančių ir galinčių 
išduoti karines Sovietų Sąjun
gos paslaptis.

Kas laimėjo?
Komentatoriai, svarstydami 

Vašingtone pasirašytą sutartį, 
klausia: kas laimėjo? Politi
nės naudos susilaukė abu - 
prez. R. Reaganas ir M. Gorba
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čiovas. Daugiausia nuolaidų 
betgi padarė prez. R. Reaga
nas, prarandantis branduoli
nius ginklus V. Europoje. Grįž
damas Maskvon, M. Gorbačio
vas R. Berlyne padarė prane
šimą Varšuvos sąjungos na
riams. Jis tikriausiai neuž
miršo pabrėžti Varšuvos są
jungos šalių didelės persva
ros kariais, jokios sutarties 
nesaistomais normaliais gink
lais. Varšuvos sąjunga yra pa
jėgi V. Europą užimti ir be 
branduolinių ginklų. Prez. R. 
Reagano ir M. Gorbačiovo pasi
rašyta sutartis didesnį rūpes
tį atneš Atlanto sąjungai, ku
rios generaliniu sekretoriumi 
ką tik buvo išrinktas V. Vokie
tijos krašto apsaugos ministe- 
ris M. Woerneris, 1988 m. pra
džioje pakeisiantis Britani
jos lordą Carringtoną. Spaudo
je teigiama, kad Varšuvos są
junga turi 995.000 reguliarių 
karių, 18.000 tankų, 11.700 pa
trankų, 6.500 prieštankinių ra
ketų, apie 2.000 modernių ko
vos lėktuvų. Atlanto sąjungo
je tėra 796.000 reguliarių ka
rių, 12.700 tankų, 4,800 patran
kų, 4.500 prieštankinių raketų, 
tik apie 1.000 modernių kovos 
lėktuvų. Varšuvos sąjungos ka
riai mažiau išsklaidyti, leng
viau sutelkiami, o Atlanto są
jungai juos parūpina daug ša
lių - JAV, Kanada, Danija, V. 
Vokietija, Graikija, Islandija, 
Liuksemburgas, Olandija, Bel
gija, Britanija, Portugalija, 
Turkija, Ispanija. Daug kam at
rodo, kad pirmiausia reikia su
mažinti didžiulę Varšuvos są
jungos persvarą normaliuose 
ginkluose ir tik tada siekti tarp- 
kontinentinių raketų sumažin- 
nimo 50%.

Prezidento viltis
Prez. R. Reaganas istorijon 

nori įeiti kaip politikas, atne
šęs branduolinį nusiginkla
vimą. Vienos Vašingtone pasi
rašytos sutarties neužteks, o 
antros sutarties pasirašymo 
Maskvoje jis gali nesulaukti. 
Derybas gali sąmoningai užtęs
ti M. Gorbačiovas, tikėdamasis 
daugiau nuolaidų iš JAV prezi
dentu išrinkto demokrato. To
kiu atveju prez. R. Reaganui 
gali tekti tik viena Vašingto
no sutartis, apimanti palyginti 
nedidelį raketų skaičių bend
rajame branduolinių ginklų ar
senale. Jos vertė mažesnė už 
tarpkontinentinių raketų.
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Lietuva katedroje ir salėje
Lietuvos krikščionybės sukakties minėjimas Rytu vidurio 

Anglijos sostinėje Nottinghame

STASYS KASPARAS

Medžių lapams krintant, 
šiame legendiniame “Robin 
Hood” mieste įvyko Rytų vidu
rio Anglijos lietuvių ir pas
kutinis Britanijos lietuvių 
Lietuvos krikščionybės sukak
ties minėjimas ir palaimin
tojo Jurgio Matulaičio pager
bimas. Iškilmės įvyko Notting
ham© katedroje, kuri buvo pa
šventinta 1842 m. rugpjūčio 
27 d., kaip pirmoji šventovė 
Nottinghame ir pavadinta Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo; 
1850 m. tapo katedra.

Suskambo katedros varpai, 
sugaudė vargonai “Pulkim 
ant kelių . . .” Įsijungė Notting- 
hamo mišraus “Gintaro” cho
ro balsai. Ateina iškilmingųjų 
koncelebracinių Mišių eisena 
su Nottinghamo vyskupu 
James J. McQuinness: kan. 
Valentinas Kamaitis, kan. B. 
Dazeley — katedros adminis
tratorius, kun. dr. J. Sake- 
vičius, MIC, kun. dr. S. Ma
tulis, MIC, kun. P. McBrien 
ir dar vienas anglų kaimyni
nės parapijos kunigas.

Vyskupas James J. McQuin
ness pasveikino nepaprastų 
iškilmių dalyvius ir pradėjo 
Mišias anglų kalba, bet pir
masis skaitinys ir atliepamoji 
psalmė buvo skaitoma lietu
viškai LSS Europos rajono, 
Nottinghamo Aušros Vartų 
Marijos draugovės skautų. 
Antrą skaitinį skaitė angliš
kai rajono vadas s. S. B. Vait
kevičius.

Vyskupas J. J. McQuinness 
pasakė pamokslą, kuriame 
priminė, esą Dievas, paimda
mas lietuvių tautą savo globon, 
jai uždėjo ir pareigas, kurias 
lietuvių tauta amžių slinkty
je atliko ir dabar atlieka, ne
žiūrėdama aukų. Lietuvos ti
kintieji nebijo eiti į kalėji
mus ar net paaukoti savo gyvy
bę už Kristaus evangeliją. Pa
mokslo pabaigoje jis išreiškė 
padėką kun. dr. S. Matuliui, 
MIC, kuris aptarnauja lietu
vius net keliose vyskupijose.

Mišių aukas prie altoriaus 
atnešė uniformuoti Notting
hamo draugovės skautai ir 
skautės. Eisenos metu “Gin
taro” choras giedojo “Šeši 
šimtai metų klūpo”.

Po pakylėjimo “Gintaro” 
choras giedojo “Parveski 
Viešpatie”. Komunijos metu 
“Gintaras” ir visi dalyviai 
giedojo “Jėzau pas mane at
eiki”.

Po vyskupiško palaiminimo 
vėl “Gintaras” galingai gie
dojo “Dieve, laimink mūsų 
Tėvynę”. Po koncelebracinių 
Mišių eiseną iš šventovės iš
lydėjo giesme “Marija, Mari
ja”

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS 
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI!

Jūsų auka TAUTOS FONDUI garsina Lietuvos laisvės 
bylą laisvajame pasaulyje. Šešiomis kalbomis ELTOS 
ir radijo žinios nesulaikomai skleidžia informacijas įvai
riuose kraštuose apie Lietuvos laisvės kovą ir ją skatina.

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

centas artina Lietuvai laisvės aušrą.

Aukas arba palikimus siųskime Tautos fondui:
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE,
18 NORWICH RD., STONEY CREEK, ONT. L8E 1Z6.

Iškilmingųjų Mišių metu 
vargonavo P. Smedley, ARCM, 
ir “Gintaro” choro vedėja Vida 
Gasparienė.

Mišių pabaigoje visų lietu
vių vardu dovanas vyskupui 
J. J. McQuinness ir katedros 
administratoriui įteikė Auš
ros Vartų Marijos skautai. Tai 
buvo krikščionybės sukakties 
medaliai ir knyga apie palai
mintąjį Jurgį Matulaitį.

Katedros salėje
Po Mišių katedros salėje 

visus dalyvius pasitiko Not
tinghamo moterų draugijos va
dovė F. Domiševičienė su savo 
draugijos narėmis kava, arba
ta ir įvairiais užkandžiais.

Atgavus energiją, prasidėjo 
baigiamoji minėjimo dalis. 
Dar kartą nuoširdžiai kalbėjo 
Nottinghamo vyskupas J. J. Mc
Quinness, kuris vėliau nusi
fotografavo su programą at
liekančiais vienetais. Sveiki
nimo kalbą pasakė Notting
hamo pavergtų tautų komiteto 
vicepirmininkė E. Novicka ir 
dr. Z. Ungar, NATO valdinin
kas, kuris yra gimęs Lietuvo
je ir krikštytas Vilniaus Šv. 
Onos šventovėj,ei

Po kalbų programos vadova
vimą perėmė muzikė “Ginta
ro” choro vedėja Vida Gaspa
rienė. Dainų ir kanklių gar
sais buvome perkelti ten, kur 
mūsų Tėvynė, kur mums seno
liai kalba iš piliakalnių.

“Gintarui” užbaigus savo 
dalį, pasirodė Irenos Vens- 
kuvienės globojamas “Tėviš
kėlės” vienetas, susidedąs iš 
keturių akordeonistų, kuriems 
vadovauja Renata Venskutė ir 
Aleksas Sadula. Jie atliko 
visą pynę dainų bei lietuviš
kų šokių muzikos. Irena Vens- 
kuvienė padeklamavo porą 
patriotinių eilėraščių.

Poetas Laimutis Švalkus 
skaitė savo kūrybą ir naują 
eilėraštį “Šventajam Tėvui”.

Tai buvo žavingas bendro 
darbo minėjimas. Tik labai 
gaila, kad žmonių skaičium 
buvo ne toks gausus. Beveik 
nieko nesimatė iš labai greti
mų kolonijų.

Reikėtų išreikšti atitinka
mą pagarbą bei padėką muzi
kaliajai Vainorių šeimai. Ele
na Vainorienė vadovauja 
kanklininkių vienetui, Vida 
Vainoriūtė-Gasparienė solis
tė ir choro vedėja, Nijolė 
Vainoriūtė, dešinioji Vidos 
ranka — akompaniatorė. Vi
da Vainoriūtė-Gasparienė 
šiuo metu yra LSS Europos 
rajono skaučių vadeivė. Ne 
tik Nottinghamas yra laimin
gas, turėdamas tokią puikią 
dvigubą šeimą, bet kartu vi
sa Britanija. Be jos būtume 
daug skurdesni — neturėtu
me tų žavingų koncertų.

STASYS DALIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Kišenvagiai
Venecijos kristalo dirbtu

vės apžiūrėjimu baigėsi mies
to lankymas ir atsisveikinusi 
vietinė vadovė paliko mus 
grįžti pietums į viešbutį. Ei
name atgal į prieplauką, iš 
kur laivu tenka plaukti prie 
autobusų sustojimo vietos. 
Laivu bilieto kaina 1.500 li
rų arba $1.50. Gondolą išsinuo
moti 6 asmenim kainuoja po 
$5. Plaukiant didžiuoju kana
lu jame gondolomis važiuojan
čių matyti nedaug, daugiausia 
motoriniai laiveliai.

Laivu grįžtant atgal iš Šv. 
Morkaus aikštės teko matyti, 
kaip vagišiai dirba tarp ke
leivių. Didelė mūsų grupė kar
tu važiavome ir stovėjome vie
name laivo šone, bet vis tiek į 
mūsų tarpę pajėgė įsibrauti 
viena jauna pora. Tamsaus gy
mio vyras merginą apsikabi
nęs spraudėsi šalia manęs, 
atrodydamas, kad ją glamonė
ja, bet per ją ranką ištiesęs 
jau spėjo atidaryti torontiš
kės ponios rankinuką ir ban
dė ištraukti piniginę. Laimei 
ponia kryptelėjo atgal ir su
griebė atdarą rankinuką su 
svetima ranka jame, bet dar 
nespėjusią ištraukti pinigi
nę. Vagišius staigiai atitrau
kė ranką ir kaip niekur nieko 
glamonėjo toliau savo mergi
ną, mums piktai žvilgčiojant 
į jį. Pirmame laivo sustojime 
jiedu greitai išnėrė iš laivo 
ir dingo minioje.

Toliau jau be nuotykių grį
žom į viešbutį, visiems saugo
jantis svetimų žmonių.

Brangus alus
Po pietų turėjome laisvą 

laiką, tad vėl didesniais ir 
mažesniais būreliais pasi
skirstę plaukėm laivu į Vene
cijos miestą. Italijoje mums 
bebūnant atėjo karštos ir sau
lėtos dienos, tad kol atvažia
vom ir pavaikščiojom po Šv. 
Morkaus aikštę ištroškom ger
ti. Prieš katedrą aikštės pa
kraštyje restoranas su staliu
kais lauke viliote viliojo su
stoti ir atsigaivinti. Orkestras 
linksmino sėdinčius. Susėdo
me ir mūsų būrelis, užsisakė
me po alaus bonkutę. Gavę 
alų geriam, šnekučiuojam ir 
džiaugiamės, kad patogiai sė
dime, stebėdami aikštėje ju
dančius žmones. Bet alaus 
bonkutė kainavo lygiai dešimt 
kanadiškų dolerių. Vėliau be
vaikščiodami radom, kad juo 
toliau nuo Šv. Morkaus aikš
tės, juo pigesnis alus. Kurie 
gėrė kavą, irgi brangiai su
mokėjo — po 5-6 dol. už puo
duką.

Sučiupoin vagišių
Prisivaikščioję po labirin

tą gatvelių, praėję pro kanalų 
tiltus, prisižiūrėję į užries
tais galais gondolas, šliaužian
čias siaurais kanalais, paleng
va būreliais vėl susirinkom 
prieplaukoje. Laivu grįžtant 
vėl stovime vienam būryje, bet 
vis tiek prie mūsų grupės pri
sigretina vagišius, bandęs 
vienam čikagiškiui ištraukti 
piniginę. Tačiau buvo pačiup
tas už rankos ir nepaleistas, 
nors labai muistėsi ir norėjo 
pabėgti. Vyrai apsupo ir pa
šaukė laivo tarnautojus, kurie 
iššaukė vandens policiją. Ji 
savo laiveliu atlydėjo iki 
pirmos sustojimo vietos. Su
stojus laivui atvykusi poli
cija paėmė vagišių ir nukentė- 
jusį kaip liudininką. Laivas 
toliau tęsė kelionę be jų. Tik 
vėliau sužinojom, kad policija 
apklausinėjusi ir surašiusi 
parodymą nukentėjusio ne
parvežė į viešbutį, — turėjo 

Garsusis Pizos bokštas - varpinė Italijoje, pasviręs j šoną. Priėjo - kated
ra, gausiai lankoma turistų, kurių tarpe netrūksta ir lietuvių

pats apsimokėti už taksį ir 
vėlai grįžęs viešbutyje ne
gavo pietų. O vagišius sekan
čią dieną teisme, nesant nu
kentėjusio, greičiausiai bu
vo paleistas.

Jau ir Florencija
Iš Venecijos važiuojame 

geru apmokamu greitkeliu į 
Boloniją. Laukai pakelėje la
bai derlingi — auga vešlūs ja
vai ir kukurūzai. Bolonijos 
mieste nesustojam. Čia prasi
deda Apeninų kalnai, kurių 
aukščiausia viršūnė siekia 
3 km. Kalnai apaugę medžiais 
ir žaliuoja iki pat viršaus. 
Kalnų šlaitų plotai dirbami 
ir naudojami žemės ūkiui. Kal
nai greitkelį supa iš abiejų 
pusių, atskleisdami gražius 
vaizdus. Kartais tenka pralįsti 
pro tunelius. Vienas tunelis 
gan ilgas ir vos iš jo išlindus 
gilus tarpeklis, kurį jungia 
aukštai iškeltas tiltas.

Priešpietiniame sustojime 
greitkelio pakelės restorane 
sutinkame grupę Čikagos lie
tuvių, keliaujančių į Romos 
iškilmes. Kai kurie netikėtai 
susitinka savo pažįstamus.

Netrukus pasiekiame Flo
rencijos miestą, garsų meno 
turtais ir savo istorija. Bend
rai Italijoje beveik visi di
desni miestai senais laikais 
buvo atskiros respublikos, 
kunigaikštijos ar karalijos 
su turtinga savo istorija. 
Florencija buvo respublika, 
dabar turinti 450.000 gyven
tojų. Jos tų laikų pinigas 
florinas buvo aukštai vertina
mas, nes buvo auksinis. Flo
renciją valdė didikų Medici 
giminė. Dail. Mykolas Ange
las čia gimė, o Leonardas da 
Vinci mokėsi.

Per miestą rangosi visai ra
miai tekanti upė Arno, kuri 
1966 m. staigiai patvinusi pa
darė didžiulius nuostolius 
Florencijos miesto meno tur
tams. Mums belankant kated
ras, vadovai rodydavo buvusio 
potvynio žymes ant sienų.

Liliputinė valstybėlė
Netoli Florencijos Adria- 

tikos jūros pakrantėje kalnų 
.apsupta gyvųpja $an Marino 
yąlstybęlė, turinti 61 kv. km. 
ploto ir 21.000 gyventojų. Gy
vena jau šimtmečius nepri
klausomai tvarkydamiesi. Val
doma dviejų kapitonų, kurie 
keičiasi kas šeši mėnesiai. 
Turi savo pinigus, policiją 
ir spausdina savo pašto ženk
lus. Verčiasi žemės ūkiu, ke
ramikos dirbiniais. Turi ge
ležies kasyklas. Nors pro šalį 
važiavom, bet čia neužsukome. 
Pasiteiravus pas vadovę Ra
fael apie šią valstybėlę, ji 
tik sekančią dieną šiek tiek 
daugiau papasakojo.

Florencijoje
Sustojom Florencijos mies

te ir nakvojom “Hotel Milano”. 
Pusė dienos buvo paskirta 
miesto apžiūrėjimui. Diena 
saulėta ir karšta, tad prakai
tą braukdami pėsčiomis žy
giuojam po vidurmiesčio aikš
tes, katedras ir rūmus. Pra
einam pro vieną aikštę, kurio
je trykšta didžiulis fonta
nas su Neptūno statula. Netoli 
ir kita statula ant aukšto 
pastovo iš toli matoma — tai 
Mykolo Angelo Dovydas. Sta
tula nėra originalas, tik gra
ži kopija, nes originali statu
la yra padėta galerijoje. My
kolas Angelas dar būdamas 
jaunas skulptorius (26 metų), 
dirbo iš marmoro Dovydo figū
rą ištisus ketverius metus.

Prieiname prie Florencijos 
katedros. Iš lauko atrodo 
daug puošnesnė su marmoro 
sienom ir skulptūrom. Vidus 
ypatingas tik architektūros 

darbu. Eiliniam žmogeliui 
čia nieko ypatingo nematyti.

Nuo čia gatvelėmis žygiuo
jame prie kitos katedros, 
vadinamos “Duomo”. Saulė 
negailestingai kaitina einant 
įkaitintais šaligatviais. Ma
tome aukso krautuvėles, ku
rios yra išsirikiavusios viena 
prie kitos, kviečiančios į jų 
langus žvilgterėti. Tačiau va
dovė nė maž nesustodama ve
da tolyn nuo tų grožybių. 
“Duomo” katedra yra anksty
vojo renesanso stiliaus, ta
čiau vidus gan kuklus. Už tai 
iš lauko architektūra domi
nuoja visą aplinką.

Apvaikščiojam, apžiūrim 
ir tikimės, kad jau grįšime į 
autobusus. Vadovė sako — dar 
turim pamatyti Šv. Kryžiaus 
šventovę, statytą 1297 m., go
tikos stiliaus, ypatingai puoš
nią. Pavargusieji saulės kait
roje nebenori niekur eiti. Kad 
ir murmančius vadovė atveda 
prie šios šventovės. Tikrai 
ji yra labai puošni, lyg koks 
muziejus: didikams įrengti 
mauzoliejai grindyse ir sie
nose. Čia palaidotas marmoro 
karste kompozitorius Rossini. 
Dantės mauzoliejus labai 
puošnus, nors jis yra palai
dotas kitur, (tuo laiku buvo 
iš Florencijos ištremtas). Ga
lileo Galiliejus ir Mykolas 
Angelas irgi čia palaidoti. 
Daugybė dar kitų įžymių ar tur
tingų čia palaidota. Aplinkui 
vis marmoriniai paminklai, 
statulos, išgraviruotos plokš
tės grindyse ar sienose su var
dais, titulais ir datomis.

Prie pasvirusio bokšto
Iš čia kojas sunkiai vilkda

mi grįžtam prie Arno upės pa
krantėje paliktų autobusų. Po 
Florencijos miesto apžiūrėji
mo buvo numatyta kelionė į Pi- 
zą pasvirusio bokšto pamatyti, 
tačiau po ilgo kaitroje vaikš
čiojimo daugelis pavargę ne
benorėjo ten važiuoti. Vis dėl
to susidarė dar vienas autobu
sas norinčių ten važiuoti.

Nuo Florencijos miesto iki 
Pizos yra arti 100 km kelio. 
Ją pasiekiame per valandą 
laiko. Gerai vėsinamame au
tobuse atsigauname. Išlipus 
iš autobuso, dar reikia gerą 
kelio gabalą eiti bokšto link, 
kurio iš aikštės visai dar ne
matyti. Katedra ir bokšto ap
linka apsupta aukšta gynimosi 
siena. Mat viduramžiais Piza 
miestas buvo jūrinė valstybė, 
valdžiusi kitas provincijas. 
Pro vartus sienoje patenki į 
ilgą gatvę, kurios gale yra 
aikštė, išgarsėjusi architek
tūriniais pastatais: katedra, 
babtisterija ir varpine. Pa
krypęs bokštas statytas vėliau 
nei katedra (1350 m.). Visi pa
statai stovi vienoje eilėje, su
darydami gražų derinį. Mums 
atkeliavus jau buvo visai pa
vakarė, ir tebuvo duotas pus
valandis viskam apžiūrėti. Te
ko labai skubėti.

Mūsų akys nukreiptos į tą 
aiškiai pakrypusį į šoną bokš
tą, kurio aukštis 180 pėdų ir 
pastatytas lyg iš aštuonių aukš
tų. Matėsi jo šonais, kurie yra 
atviri į lauko pusę, vaikščio
jantys ar lipantys aukštyn žmo
nės. Net keista — taip smar
kiai pasviręs į vieną šoną, nes 
yra nutolęs nuo centro 16 pė
dų, bet publikai leidžiama lai
pioti. Bokšto viršūnė aptverta 
tvorele, kad publika galėtų 
pasižvalgyti po plačią apy
linkę.

Per duotą trumpą laiką spė
jom apibėgti visą rajoną, pa
vaikščioti aplinkui bokštą, 
nes lipti į viršų nebebuvo lai
ko, bet už tai padarėm daugy
bę nuotraukų. Grįždami prie 
autobuso, dar stabtelėjom 
prie suvenyrų krautuvėlių ir 
patenkinti jau tamsoje pasie
kėm viešbutį.

Vakarienės metu sulaukėm 
staigmenos: baigiant valgyti 
patarnautojai pradėjo nešti 
rožių puokštes ir šampano 
bonkų kamščiai ėmė triukš
mingai lėkti. Visi gavome 
šampano išgerti, o moterys 
dar ir po rožių puokštę. Se
kančią dieną kitų dviejų au
tobusų moterys mums pavy
dėjo nieko negavusios, nes 
nakvojo kitame viešbutyje. 
Mat tokia didelė grupė ne 
visada gaudavo pakankamai 
kambarių viename viešbuty
je. Čia buvome specialiai 
pavaišinti, nes viešbutis
buvo ką tik atidarytas.

(Bus daugiau)

Nuoširdi padėka
visiems, kurie mintimis, žodžiais ar 

darbais teikė mums paguodą ir parodė 
tiek meilės mano

tėveliui

a. a. PETRUI ŠČEPAVIČIUI, 
iškeliavus amžinybėn.

Lai Dievas laimina Jus —

Garbaliauskų šeima

1987 m. lapkričio 17 d. Aukščiausias pasišaukė 
mūsų mylimą Mamytę bei Močiutę

a. a. TEKLĘ VALADKIENĘ.
Reiškiame nuoširdžią padėką Tėvams pranciško
nams už šermenų maldas, už šv. Mišias ir už laido
tuvių apeigas. Šv. Jono lietuvių kapinėse, kun. kle
bonui J. Staškui už šv. Mišias ir solistei S. Žieme- 
lytei už giesmes.

Dėkojame visiems, lankiusiems Močiutę ligo
ninėje, užprašiusiems šv. Mišias, dalyvavusiems 
maldose koplyčioje ir palydėjusiems velionę į jo
sios paskutinę kelionę.

Dėkojame už mums pareikštą užuojautą žo
džiu, raštu ir per spaudą bei aukas labdaros tiks
lams.

Ačiū už gražias gėles ir ponioms už pyragus.

Jums dėkingi -
Eugenija Čižikienė,

Bronius ir Aleksas Valadkos 
su šeimomis

AfA 
ONAI KYBARTIENEI 

iškeliavus amžinybėn,

jos sūnus-ALFONSĄ, STASĮ, VLADĄ ir jų šeimas 
bei kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Alfonsas ir Augustė Bronius ir Ema

Patamsiai Milašiai

AfA
ELENAI VINDAŠIENEI

iškeliavus amžinybėn,
nuoširdžiai užjaučiame giliame liūdesyje likusius - 
velionės vyrą VLADĄ, sūnus ALGIRDĄ, MINDAUGĄ, 
KĘSTUTĮ ir ROMĄ, jų šeimas, gimines bei artimuosius 

ir kartu liūdime-

B. J. Lukšiai A. J. Vie raišiai
G. S. Beržiniai A. A. Lapenai
V. Galeckas J. Jurėnas

N. A. Ivanauskai

AfA 
JURGIUI DRŪČIUI

mirus Suvalkų trikampyje, 
dukras - MARYTĘ ČEBATORIENĘ, ONUTĘ 

STEPŠIENĘ bei jų šeimas ir gimines nuoširdžiai 

užjaučiame-

F. B. Ankudavičiai J. J. Kamaičiai

A. O. Dziemionai D. B. Kriaučiūnai

P. T. Kareckai B. E. D. Rukšėnai

Canadian &rt rmovi alsi Htb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada, Bank of Montreal, 

Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

Atlieka (vairius 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



Buvęs sovietu kalinys Lietuvos laisvės kovotojas prof. VYTAUTAS SKUODIS 1987 m. lapkričio 14 d. aplankė To
ronto Maironio mokyklą. Mokinių vardu jj sveikina DAINA BATŪRAITĖ. Viduryje - mokyklos vedėja GIEDRA 
PAULIONIENĖ Nuotr. R. Pranaičio

Iš sovietinės nelaisvės Amerikon
Abručių šeimą, atvykusią iš okupuotos Lietuvos, pasitiko 

artimieji Vašingtone

Mane jaudino tautos kančia...
Į “Tėviškės žiburių” klausimus atsako buvęs Lietuvos laisvės kovotojas ir 

kalinys prof. 'Vytautas Skuodis, pasiekęs laisvąjį pasaulį

— Sveikiname atvykusį iš 
vergijos į laisvą pasaulį. Gir
dėjome apie ilgą Jūsų odisėją 
ir norėtume daugiau sužinoti 
apie ją. Visą pirma malonėki
te pasakyti, kaip yra su Jūsų 
pavarde, kuri buvo įvairiai 
rašoma.

— Mano tėvas prieš atvyk
damas į Ameriką savo tėvą na
muose ir vėliau turėjo pavar
dę Skodis. Taip jis pasirašinė
jo ir sugrįžęs į Lietuvą, kai 
priėmė Lietuvos pilietybę. Pa
nevėžiečių tarmėje ši pavardė 
dažnai buvo tariama kaip Sko- 
džis arba Skodžius. Kalbinin
kas Petras Butėnas prieš karą 
jam siūlė pakeisti savo pavar
dę į Skuodis, kuri kalbiniu at
žvilgiu yra teisingiausia. Tai 
žinant, pokario metais man 
teko dažnai kaitalioti laiki
nį asmens liudijimą (paso ilgai 
neturėjau). Man pagaliau pa
vyko tapti Vytautu Skuodžiu, 
nors brandos atestate aš dar 
buvau Vytautu-Benediktu Sko- 

. džiumi.
Kai mano tėvas priėmė JAV 

pilietybę, jis ir savo pavardę 
iš Skodis pakeitė į Scott. Jis 
mums aiškino jog taip padaręs 
todėl, kad jo lietuvišką pa
vardę labai iškraipydavo. Tai
gi gimiau Peter Scott šeimoje 
ir taip gavau teisėtą pavardę 
Scott. Pagal valstybinius ir 
Šv. Kryžiaus ligoninės Čika
goje metrikus aš esu Benedict 
Scott, o pagal Čikagos lietu
vių Aušros Vartų parapijos 
bažnyčios metrikus — Bene- 
diktas-Vytautas Skodžius. Ma
ne krikštijęs tos parapijos 
klebonas Draugelis sąmonin
gai mane padarė tikru lietu
viu ir pagal pavardę.

— Žinome, kad gimėte Ame
rikoje, bet užaugote Lietuvo
je. Kaip ir kada tai įvyko?

— Iš JAV su tėvais išvykau 
1930 m. per Žolinę. Apsigyve
nome Panevėžyje. Ten 1941 m. 
baigiau pradžios mokyklos 5 
skyrius ir įstojau į Panevėžio 
berniukų gimnaziją. Ją bai
giau 1948 m.

— Kur ii' kokius mokslus bai
gėte?

— 1948 m. rudenį įstojau į 
Vilniaus universiteto gamtos 
mokslų fakulteto geologijos 
skyrių, kurį baigiau 1953 m., 
įgydamas diplomuoto geologo 
kvalifikaciją. Baigęs studijas, 
buvau gavęs paskyrimą į Lietu
vos mokslų akademijos geogra
fijos ir geologijos institutą, 
kur man pasiūlė stoti į aspi
rantūrą mokslų kandidato (pa
gal JAV daktaro) laipsniui 
gauti. Buvau priimtas tiktai 
į nestacionarinę (neakivaiz
dinę) aspirantūrą. Dirbti 
tame institute nepradėjau. 
Įsidarbinau Visasąjunginio 
projektavimo instituto “Hi- 
droenergoprojekt” (Maskvoje) 
Vakarų ekspedicijoje, kurios 
įstaiga buvo Vilniuje. Šio 
instituto sistemoje, vėliau 
— visasąjunginio tyrinėjimų- 
projektavimo ir mokslinių ty
rimų instituto “Hidroprojekt” 
(prie jo buvo prijungtas “Hid- 
roenergoprojekt”) aš dirbau 
nuo 1953 m. pabaigos iki 1969 
m. rudens, iš viso 16 metų. 
Teko dalyvauti tyrinėjimuo
se Kauno hidroelektrinės ant 
Nemuno upės, Pliavintų, Ry
gos, Kegmo, Daugpilio hidro
elektrinių ant Dauguvos upės 
Latvijoje projektų. Taip pat 
vygdžiau inžinerinius-geologi- 

nius tyrinėjimus visai eilei ki
tų neįgyvendintų projektų Lie
tuvoje, Latvijoje ir net Rytų Si
bire — Užbaikalėje.

Dirbdamas Latvijoje, susi
dūriau su geologijos mokslui 
nežinomais reiškiniais. Tai 
mane paskatino 1964 m. įstoti 
į nestacionarinę aspirantūrą 
prie gamybinio ir mokslinių 
tyrimų statyboje instituto, 
esančio Maskvoje. Ją baigęs 
1969 m. savo gimtadienyje (ko
vo 21 d.) apgyniau disertaciją 
geologijos-mineralogijos moks
lų kandidato (pagal JAV - dak
taro) laipsniui gauti.

— Taigi baigėte daug moks
lą, ruošdamasis geologo spe
cialybei. Kaip patekote į Vil
niaus universitetą ir kokius 
mokslus ten dėstėte?

— Turėdamas mokslinį laips
nį, gavau kvietimą užimti vy
resniojo dėstytojo (pagal JAV 
— Associate professor) vietą 
Vilniaus universiteto gamtos 
mokslų fakultete, hidrogeolo
gijos ir inžinerinės geologi
jos katedroje. Kvietimą priė
miau, nes mano mėnesinis at
lyginimas iš karto šoktelėjo 
nuo 140 rb. iki 250 rb., o po 
penkerių metų dar prisidėjo 
30 rb. 1977 m. man buvo su
teiktas docento (pagal JAV - 
professor) mokslinis vardas. 
Prieš areštą turėjau gauti jau 
320 rb. mėnesinį atlyginimą ir 
buvau nusprendęs pereiti į 
doktorantūrą, kad paruoščiau 
dar vieną, pagal sovietinę 
tvarką, daktaro disertaciją, ku
rią jau buvau įpusėjęs.

Universitete išdirbau lygiai 
10 metų. Pagrindinės mano 
skaitytos disciplinos buvo: 
inžinerinių-geologinių tyrinė
jimų metodika, gręžybos ir kal
nakasybos darbai ir jų sau
gumo technika, geologijos moks
lų istorija, gamtos apsauga ir 
kai kurios kitos epizodiškai 
skaitytos disciplinos. Be to, 
dirbdamas universitete, buvau 
įsitraukęs į aktyvią visuome
ninę veiklą tiek pačiame uni
versitete, tiek ir už jo ribų. 
Daug laisvo laiko ir pastan
gų teko paaukoti organizuo
jant, o po to ir vadovaujant 
gamtos apsaugos skyriui prie 
Visuomeninių profesijų fakul
teto tame pačiame Vilniaus 
universitete.

— Dirbdamas universitete, 
rodos, domėjotės ir savo tau
tos, ir filosofijos, ir religijos 
klausimais. Kas paskatino į to
kį dvasinį posūkį?

— Man ilgai teko gyventi ir 
dirbti už Lietuvos ribų to
dėl visą laiką jutau didelį 
atitrūkimą visų pirma nuo kul
tūrinio Lietuvos gyvenimo. Ne
turėjau aiškaus supratimo apie 
sovietinio režimo priespaudos 
sukeltas tautoje pasipriešini
mo formas. Menkai orienta
vausi ir apie pagrindines Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios pro
blemas. Neturėjau jokių ryšių 
su Lietuvos dvasiškija. Be to, 
ir pats ilgoką laiką buvau ta
pęs tikėjimo nepraktikuojan
čiu inteligentu, trumpai ta
riant — indiferentu. Tačiau 
visuomet jaučiau užuojautą ir 
pagarbą persekiojamai Bažny
čiai ir nuolatinį vidinį skaus
mą dėl mūsų tautos kančių ir 
Tėvynės likimo.

Ruošdamas disertaciją, pri
valėjau išlaikyti taip pat ir fi
losofijos istorijos egzaminą, 
kurioje daug vietos užėmė 

marksistinė filosofija, vadina
ma dialektiniu ir istoriniu 
materializmu. Egzaminą išlai
kiau, tačiau pasiliko daug abe
jonių ir tiesiog pasipiktinimą 
keliančių “filosofavimų”. Ka
dangi tame egzamine buvo pri
valomi klausimai iš vadinamo
jo “mokslinio ateizmo”, jie 
įkvėpė manyje ryžtą ištirti tą 
“mokslinį ateizmą” iki jo pa
grindų. Taip vėliau, jau dir
bant universitete, atsirado di
delės apimties darbas, kurį po 
pirmosios kratos, įvykusios 
1979 m. lapkričio 24 d. aš pa
vadinau “Dvasinis genocidas 
Lietuvoje”.

Antroji tos marksistinės fi
losofijos egzamino nauda buvo 
ta, kad aš pajutau savyje di
delį būtinumą susipažinti ir 
su vadinamosios Sovietijoje 
idealistinės filosofijos auten
tiškais veikalais, nugalėti sa
vo didelį atsilikimą religijos 
moksluose, išstudijuoti Šven
tąjį Raštą. Vos tik pradėjęs 
darbą universitete, tapau uo
liai praktikuojančiu kataliku, 
nuolatos jausdamas pavojų, 
kad už tai būsiu atleistas iš 
darbo kaip “nesąmoningas” ir 
tikintis “religiniams prieta
rams”. Matyt tokia buvo Dievo 
valia, kad tokios realios lem
ties aš išvengiau iki pat arešto.

Savo atsilikimą Lietuvos kul
tūrinio gyvenimo raidos Lie
tuvos pažinime aš gana greitai 
įveikiau išklausęs trejų metų 
paskaitų ciklą Vilniaus liau
dies universiteto kraštotyros 
ir istorijos bei kultūros pa
minklų apsaugos fakultete. To 
fakulteto pavyzdžiu ir pats 
vėliau Vilniaus universitete 
organizavau gamtos apsaugos 
skyrių, kuris studentijos tar
pe, atrodo, buvo populiarus.

Turbut kiekvieno žmogaus 
gyvenime taip atsitinka jog 
sulaukęs viduramžio patenka 
į dvasinę krizę. Iš tiesų yra ko 
susimąstyti apie nueitą gyve
nimo kelią, sugrįžti prie am
žiaus filosofinių problemų: 
iš kur ateinu, kas esu, kur ei
nu? Taip ir man atsitiko ką tik 
apgynus mokslų kandidato di
sertaciją. Tada man suėjo ly
giai 40 metų. Jau nebe jaunys
tė, bet dar ir ne senatvė. Ne
linksma pasidarė suvokus, jog 
lieka gyventi mažiau negu pra
gyventa. Tačiau buvau įsitiki
nęs, jog ne gyvenime trukmė, o 
jo turinys apsprendžia žmogaus 
gyvenimo prasmę ir pašauki
mą. Čia aš pajutau sąžinės 
priekaištą: “Kas gi tu toks esi? 
Tu nuolatos savo širdyje per
gyveni savo Tėvynės tragišką 
likimą ir savosios tautos dra
mą. Bet ką gi tu pats padarei 
sumažinti toms Tėvynės ir tau
tos kančioms?! Tavęs nearešta
vo, nenuteisė, nesušaudė, ne
išvežė į Sibirą, pagaliau net 
netardė. Išeitų, kad tu esi lo
jalus okupaciniam režimui. 
Tavo pasyvumas pavergtos tau
tos kovoje už savo teises yra 
taip pat savos rūšies išdavys
tė . . .”

Taip befilosofuodamas aš su 
dideliu širdies palengvėjimu 
ir neapsakomu džiaugsmu su
tikau Lietuvoje pasirodžiu
sią pogrindžio spaudą ir pa
jutau, jog tai ir yra tai, kas nu
ramins mano sąžinės balsą ir 
įprasmins mano likusį gyveni
mą. Aš suradau tikrą savo to
limesnio gyvenimo kelią . ..

(Bus daugiau)

“TŽ” bendradarbio pranešimas 
iš Vašingtono

1987 m. lapkričio 23 d., kai 
laisvojo pasaulio lietuviai mi
nėjo Lietuvos kariuomenės 
dieną, į Vašingtono orauostį iš 
Lietuvos per Italiją ir Niujor
ką atskrido vilniečiai Edita ir 
Vytautas Abručiai su 13 metų 
amžiaus sūnumi Aidu. Naujuo
sius ateivius pasitiko jų iškvie- 
tėja ir Aido Abručio krikšto 
motina Klara Saponytė, kuri 
yra trečios kartos Amerikos 
lietuvaitė, kilusi iš Pensilva
nijos angliakasių Lietuvos. 
Prieš kurį laiką lankydamasi 
okup. Lietuvoje, ji ir tapo Ai
do Abručio krikšto motina. 
Abu Abručiai yra sėdėję sovie
tų kalėjimuose ir priverčia
mojo darbo lageriuose.

Kratos ir kalėjimai
Vytautas Abrutis gimė 1952 

m. Klaipėdoje. Besimokant 
daug kartų buvo tardomas už 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės pagerbimą. 1980.IV.8 
jo bute buvo padaryta krata, 
rasta rašomoji mašinėlė ir ne
mažai antikomunistinės lite
ratūros. Tų pačių metų gegu
žės 20 d. V. Abrutis buvo su
imtas Maskvoje ir atgabentas į 
Lukiškių kalėjimą Vilniuje. 
1980.XI.27-28 už pogrindžio 
spaudos platinimą nubaustas 
2,5 metų lageriu, iš kurio pa
leistas 1983 m.

1982.XII.8 buvo padaryta 
krata Editos Abrutienės bute 
Vilniuje. Kratos metu paimta 
Abrutienės pareiškimai, do
kumentai, laiškai, Žmogaus 
teisių deklaracija anglų kal
ba ir kt. Po kratos saugumie
čiai Abrutienės nebepaleido.
1983.VII.14, vyrui ką tik su
grįžus iš priverčiamojo dar
bo lagerio, Edita Abrutienė 
buvo nuteista 4 metams griež
to režimo lagerio ir 2 metams 
tremties.

E. Abrutienė gimusi 1950 m. 
Mordovijos moterų lageryje 
aktyviai reiškėsi. Ji su Jadvy
ga Bieliauskiene ir aštuonio- 
mis kalinėmis pasirašė sveiki
nimą prezidentui Reaganui jo 
perrinkimo prezidentu proga. 
Ji su kitomis kalinėmis iš la
gerio pasiuntė protesto laiš
ką Aukščiausio sovieto prezi

DAUGIAKULTURISKUMAS YRA
BŪTI KANADIEČIU

Istorinis Kanados daugiakultūriškumo įstatymas 
(Canadian Multiculturalism Act) yra pateiktas 
parlamentui valstybės sekretoriaus ir daugia- 
kultūrių reikalų ministerio David Crombie. 
Įstatymas oficialiai įteisins konstitucinę bet kurios 
kilmės kanadiečių laisvę saugoti, bei puoselėti 
kultūrinį savo paveldą ir juo dalintis su kitais.
Pateiktasis įstatymas stiprins mūsų vienybę, 
išryškins kanadiečio savitumą, pagerins 
ekonomines galimybes ir pripažins daugia- 
kultūrę Kanados tikrovę.
Šis svarbus įstatymas:
• nustatys daugiakultūrę Kanados politiką;
• pripažins visus kanadiečius pilnais ir 

lygiais dalininkais Kanados visuomenėje;
• įpareigos federacinę vyriausybę rūpin

tis, kad visos jos institucijos atspindėtų 
daugiakultūrę Kanados įvairovę;

• teiks teisinį pagrindą daugiakultūrėm 
programom, kurios stiprina Kanados 
pilietiškumą, padės išsaugoti kultūrines 
vertybes ir kovoti su diskriminacija.
Kanados daugiakultūriškumo įstatymas 
skirtas dabarčiai ir 21-mam šimtmečiui. 
Norintieji sužinoti daugiau apie šį 
įstatymą prašomi iškirpti čia pride
damą atkarpą ir ją išsiųsti.

•*»

(city. province and postui code)

□ English Literature
□ French Literature

Please send me more information, 
in English or in French, on the 
proposed Canadian Multiculturalism 
Act.

Secretariat d'Ėtat 
du Canada
Multiculturalism©

Department ot the Secretary 
of State of Canada
Multiculturalism

Name_________
(please print)

.Mailing Address

Mail To: Canadian Multiculturalism Act 
Department of the Secretary 
of State of Canada 
Ottawa. Canada 
KIA 0M5 
819-997-0055

Canada

diumui, prašydamos belaisvių 
statuso dėl to, kad jos gyveno 
sovietų okupuotuose Baltijos 
kraštuose.

Edita Abrutienė, paleista iš 
tremties, į Lietuvą sugrįžo 1987 
m. gegužės 8 d., pusantrų me
tų anksčiau, negu buvo tikė
tasi.

Į Vakarus
Abručių šeimos vargai pra

sidėjo 1977 m., kai Edita atsi
sakė sovietų pilietybės ir pa
prašė leidimo emigruoti į Va
karus. Kai Vytautas Abrutis 
Maskvoje bandė susitikti su 
užsienio korespondentu, buvo 
suimtas. Tačiau lygiai po de
šimties metų, paragavusiai so
vietinių kalėjimų, priverčiamų
jų darbų lagerio duonos ir per
gyvenusiai daug vargo, Abručių 
šeimai nusišypsojo laimė pa
tekti į laisvąjį pasaulį ir atvyk
ti išsvajoton Amerikon.

Vašingtono orauostyje Abru
čių šeimą pasitiko jų iškvie- 
tėja Klara Saponytė su savo se
sute Mariana, “Amerikos bal
so” ir ELTos atstovės, nema
žas būrelis lietuvių, ypač Lie
tuvos vyčių, kurių organiza
cijai priklauso ir Klara Sapo
nytė. Kadangi Abručiai yra pa
lyginti jauni žmonės, galbūt 
neturės daug vargo su įsikūri
mu naujajam krašte. Reikia ti
kėtis, kad pirmuosius žings
nius žengiant padės ir BALFas, 
kurio darbo barai darosi ypač 
platūs.

Paleistas Pečeliūnas
1987 m. spalio 26 d. į Vilnių, 

atlikęs bausmę už “antisovie- 
tinę agitaciją ir propagandą”, 
grįžo sąžinės kalinys Povilas 
Pečeliūnas. Jis 1980.XII.22 bu
vo nuteistas 3 metam griežto 
režimo lagerio ir 5 metam 
tremties kartu su Vytautu 
Skuodžiu ir Gintautu Iešman
tu už bendradarbiavimą po
grindžio spaudoje. 1928 m. gi
męs Pečeliūnas prieš suėmi
mą Vilniaus vid. mokykloje 
dėstė lietuvių kalbą bei lite
ratūrą ir buvo kaltinamas už 
eilę straipsnių, kurie pateko 
į pogrindyje leidžiamas “Per
spektyvas”.

Amerikiečių pagalba
Anksčiau esam rašę, kad 

Vašingtone, minint “Lietuvos

Tėviškės žiburiai « 1987. XII. 15 — Nr, 51 (1974) • psl. 3

Rašomasis stalas Maironio muziejuje Kaune. Čia kūrė ir studijavo žymu
sis Lietuvos atgimimo poetas, gyvendamas šiuose rūmuose

KB kronikos” 15 metų sukaktį, 
kongresmanas J. Milleris pra
nešė, jog JAV atstovų rūmuose 
steigiama Lietuvos katalikų re
liginės laisvės grupė. Toji gru
pė kiekvieną mėnesį pasiunčia 
Maskvai protesto raštą dėl ku
rio nors lietuvio sąžinės ka
linio likimo. Rugsėjo mėnesį 
JAV atstovų rūmai vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, kurioje 
prašo prezidento Reagano vy
riausybę pasisakyti prieš so
vietų vykdomą lietuvių kata
likų persekiojimą.

1987 m. lapkričio mėn. JAV 
atstovų rūmų 108 nariai para
gino generalinį Sovietų Są
jungos sekretorių M. Gorba
čiovą iš vidaus tremties pa
leisti žmogaus teisių gynėją 
Balį Gajauską ir leisti jam su 
šeima emigruoti į Ameriką.

Pasak kongresmanų, “Ga
jausko dabar atliekama 15 me
tų griežto režimo ir vidaus 
tremties bausmė už žodžio lais
vės naudojimą ir humanitari
nės pagalbos teikimą politi
niams kaliniams bei jų šei
moms yra visiškai nesupran
tama . ..”

Malonu pranešti, kad pasta
ruoju metu Lietuvos katalikų 
religinės laisvės grupė įsteig
ta ir JAV senate. Grupės ini
ciatoriai - respublikonas se
natorius D. Durenbergeris iš 
Minesotos valstijos, ir demo
kratas senatoriū^ D. Rieglė iš 
Mičigano valstijos.

Grupės iniciatorių paskatin
ti, 25 JAV senatoriai spalio 22 

d. laikšku kreipėsi į Sovietų 
Sąjungos Religinių reikalų ta
rybos pirmininką Charčevą 
dėl vyskupo Julijono Stepona
vičiaus daugiau kaip 26 m. už- 
sitęsusios tremties. Laišką pa
sirašė ir tokie liberalai sena
toriai, kaip Ch. Dodd, Carl Le
vin, H. Metzenbaum ir kt.

Tai pirmas senato grupės 
projektas. Lietuvos religinės 
laisvės grupė senate, kaip ir 
atstovų rūmų grupė, glaudžiai 
bendradarbiauja su Lietuvių 
informacijos centro biuru Va
šingtone, kurio vedėjas yra is
torijos ir politinių mokslų dok
torantas, šiame krašte gimusių 
kartos atstovas Viktoras Na
kas, Lietuvių tarpe jis žinomas 
kaip paskaitininkas bei bran
džių straipsnių autorius.

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

Dr. Gina J. Ginčauskaitė
optoinetristė

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A5 

(prie Lietuvių namų)

Priiima pacientus pagal 
susitarimą

Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais
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® PAVERGTOJE TĖVfflEJE O LIETUVIAI PASAULYJE
UŽMIRŠTI LAZDYNĖLIAI

Klaipėdiečio Bernardo Alek
navičiaus straipsnį ‘Išsau
gokime Lazdynėlius” 1987 m. 
spalio 17 d. laidoje paskelbė 
savaitraštis “Literatūra ir me
nas”. Autorius džiaugiasi Tol
minkiemyje įsteigtu K. Done
laičio muziejumi, kurį praplės 
atnaujinamas klebonijos pasta
tas. K. Donelaitis klebonijoje 
yra parašęs savo “Metus”. Tol
minkiemyje jis gyveno ir mirė, 
ten buvo rasti jo palaikai. B. 
Aleknavičius betgi stebisi, kad 
lig šiol yra visiškai užmiršti 
Lazdynėliai — K. Donelaičio 
gimtavietė prie Gumbinės, da
bar pavadintos Gusevu. B. Alek
navičius, pastaraisiais metais 
keletą kartų apsilankęs Lazdy
nėliuose, pasakoja: “Žingsniuo
damas buvusio kaimelio keliu
ku, visados prisimeni mums ne
žinomą, bet spėjamą dainiaus 
vaikystę. Šiandien Lazdynėlių 
žemėje nesimato jo pėdų, nesi
mato ir jo senelio Hanso bei 
tėvo Kristupo nuveiktų darbų. 
Tik besibaigiančios nykti kapi
naitės byloja, kad čia praeity
je kaimo būta, o to kaimo įkū
rėjas, kaip teigia archyviniai 
dokumentai, buvęs poeto sene
lis Hansas Donelaitis. Jis, jo 
sūnus Kristupas, poeto Kristi
jono tėvas, be abejo, čia ir pa
laidoti. Užsukęs į išraustas, 
krūmokšniais apaugusias kapi
naites, aiškiai matai, kad jas 
prieš gerą dešimtmetį nesąmo
ningai, o gal ir bloga valia, 
melioratorių norėta sunaikinti. 
Apmaudu, kai vieta, kurioje il
sisi garsiojo Europos XVIII am
žiaus rašytojo realisto protė
vių palaikai, iki šiol nesulaukė 
reikiamos pagarbos . . .”

KALBA PRAEITIS
Toliau B. Aleknavičius rašo: 

“Tik archyviniai dokumentai 
šiandien primena tuos, anot K. 
Donelaičio, ‘barzdotus’ laikus, 
primena, kad čia būta mažo kai
melio, kuriame, be Hanso Do
nelaičio, dar gyveno Pričkus 
Vilošaitis ir Kristupas Pase- 
vaitis. Kaimelis įsikūrė prieš 
1709-1710 metų maro epidemiją. 
Iš pavardžių matyti, kad visi 
trys naujakuriai buvo lietu
viai. Jie ir jų vaikų palikuonys 
ilsisi šioje žemelėje. Ir tik 
Kristijonas, palikęs gimtinę, 
išklydo į pasaulį. Bet čia liko 
jo sesuo, liko jos palikuonys, 
o molžemyje — Donelaičių kau
lai ...” Lazdynėliuose gimusį 
Kristijoną Donelaitį prisiminė 
Leipcigo universiteto prof. F. 
O. Tecneris (1863-1919). Jo pa
stangų dėka 1896 m. balandžio 
8 d. Lazdynėliuose, Belovo dva
relio parke, spėjamoje Kristi
jono Donelaičio gimtinės vieto
je, buvo atidengtas jo atmini
mui skirtas paminklinis akmuo. 
Prie plento Kaunas-Karaliau- 
čius net iki II D. karo stovėjo 
rodyklė į K. Donelaičio gimti
nę. Vincas Kuzmickas (1936- 
1982) Leningrade, Mokslų aka
demijos archyve, 1975 m. rado 
F. O. Tecnerio darytą nuotrau
ką, įamžinusią paminklinio ak
mens atidengimo iškilmes Laz
dynėliuose, siųstą Petrapilio 
universiteto docentui Eduar
dui Volteriui (1856-1941). Tą 

kviečiame
Į NAUJAMETINĘ

H “TRAVIATĄ" LIETUVOJE
/ Išvykstame: 1987 m. gruodžio 28 d., 

Z grįžtame-1988 m. sausio 10 d.
Skubėkite užsisakyti vietas!!! 

* ★ *

NEPAMIRŠTAMA SLIDINĖJIMO IŠKYLA 
AUSTRIJOJE - KITZBUEHEL

Išvyksta: 1988 m. vasario 20 d., lydima slidinėjimo instruk
toriaus Brian Hardie. Kaina vienai savaitei-$1249.00 kan.

MŪSŲ KELIONIŲ BIURAS
priima užsakymus su nuolaida lietuviams:

* į sveikatos klubus ir sanatorijas
* į pramoginius laivus
* atostogoms Karibų salose bei kitose šilto 
klimato srityse

* pažintinėms bei specialioms kelionėms
* išrašo bilietus i bet kurį pasaulio kraštą

SUTVARKOME: dokumentus iškvietimams
NUPERKAME: dovanas giminėms Lietuvoje.

Smulkesnių žinių teiraukitės mūsų įstaigoje 
tel. (416) 769-2500

Darbo valandos: pirmadienį, antradienį, trečiadienį 10-19 vai., 
ketvirtadienį ir penktadienį . 10-21 vai.,

šeštadienį................................  11-17 vai.
Adresas: 2100 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6S1M7 

Telex 06-986766 TOR
Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030

istorinę nuotrauką Vilniaus 
universiteto docentas Domas 
Kaunas paskelbė žurnalo “Švy
turys” 1980 m. 16 nr. Lazdynė
liuose dabar nėra K. Donelai
čio atminimui skirto pamink
linio akmens, nebėra ir nuoro
dos prie kelio į poeto gimtinę.

PRALEISTA PROGA
B. Aleknavičius prisimena 

K. Donelaičio 250 metų gimimo 
sukakties minėjimus 1964 m. 
Esą tada jau 1960 m. buvo nu
tarta sutvarkyti gimtuosius K. 
Donelaičio Lazdynėlius. Archi
tekto S. Lasavicko paruoštame 
projekte buvo numatyta atsta
tyti dingusį paminklinį akmenį, 
apželdinti aplinką. Projekto 
brėžiniai buvo išstatyti K. Do
nelaičio 250 metų gimimo su
kakčiai surengtoje parodoje 
Vilniuje 1964 m., bet taip ir 
nebuvo pajudėta. Architektai 
— S. Lasavickas, N. Kitkauskas 
ir S. Mikulionis, 1974 m. apsi
lankę Lazdynėliuose, avarinę 
jų būklę aprašė savo laiškuo
se kultūros paminklų apsaugos 
valdybos viršininkui J. Glem- 
žai ir K. Donelaičio komiteto 
pirm. K. Korsakui. Deja, ir šios 
pastangos buvo nesėkmingos. 
Esą persitvarkymui ir naujam 
galvojimui dar nebuvo atėjęs 
laikas. 1989 m. sausio 1 d. bus 
minima K. Donelaičio 275 gimi
mo metų sukaktis. B. Alekna
vičiaus nuomone, šį kartą Laz
dynėlių sutvarkymu turėtų pasi
rūpinti du M. Gorbačiovo re
formų įsteigti fondai — Rusijos 
kultūros fondo Kaliningrado 
srities skyrius ir Lietuvos 
kultūros fondas. B. Alekna
vičius betgi šypteli, kad pir
miausia lietuviams kultūrinin
kams teks ištaisyti “Didžiosios 
sovietinės enciklopedijos” 1972 
m. padarytą klaidą. Ji gimtuo
sius Kristijono Donelaičio Laz
dynėlius “iškėlė” iš dabartinės 
Kaliningrado srities Gusevo ra
jono ir “atidavė” Radviliškio ra
jonui Lietuvoje. Šią absurdišką 
klaidą jau spėjo pakartoti ir 
Kaliningrado srities istorijos 
bei dailės muziejaus darbuo
tojai 25.000 egz. tiražu išleis
toje knygutėje “Kristijono Do
nelaičio memorialinis muzie
jus”. Dabar juos reikės įtikin
ti, kad Kristijonas Donelaitis 
gimė 1714 m. sausio 1 d. Lazdy
nėliuose prie Gumbinės, kuri 
tada nebuvo vadinama Gusevu.

TRIAUKŠTIS GARAŽAS
Vilnius lig šiol turėjo tik aikš

teles automobiliams statyti, o 
dabar Tilto gatvėje prie atnauji
namų Knygų rūmų jau statomas 
pirmasis trijų aukštų garažas 
Baltijos šalyse, turėsiantis vie
tos 150 automobilių. Iš gatvės 
pusės garažas turės dekoraty
vinę sieną, pritaikytą prie 
bendro architektūrinio vaiz
do. Į pirmąjį aukštą autobusai 
ir automobiliai įvažiuos pro 
atskirus vartus, o į viršutinius 
aukštus ves palaipsniui kylan
tys įvažiavimo ir išvažiavimo 
takai. Garažo tarnautojams ir 
automobilius paliekantiems 
vairuotojams bus įrengti spe
cialūs laiptai. Garažo projek
tą paruošė architektas E. Sta-

JAV LB kultūros tarybos rūpesčiu Čikagoje 1987 m. spalio 31 d. įvyko lietuvių teatrų režisierių bei veikėjų pasi
tarimas, kuriame dalyvavo ir Kanados lietuvių atstovės Nuotr. J. Tamulaičio

Hamilton, Ontario
KLK MOTERŲ DR-JOS Hamil

tono skyrius 1987 m. spalio 25 d. 
viešame pobūvyje paminėjo 600 m. 
Lietuvos krikščionybės sukaktį. 
Vadovavo pirm. M. .Vaitonienė. 
Ji trumpai apibūdino minėjimo 
prasmę. Hamiltono pensininkų 
dainos vienetas, vadovaujant 
Aldonai Matulicz ir jai pačiai kank
lėmis akomponuojant, pagiedojo 
keletą giesmių. Po to buvo rodomas 
filmas - Lietuvos krikščionybės 
sukakties iškilmės Romoje. Salė 
buvo pilna žmonių. Moterys visus 
pavaišino kava ir skaniais pyra
gais. J. Kuosa

London, Ontario
NAUJA PARAMA APYLINKEI. 

Visada su liūdesiu išlydime iš
vykstančius į kitus miestus ar į 
anapus, bet su dideliu džiaugsmu 
sutinkame pas mus atvykstančius, 
ypač jei jie savo veikla gali mus 
sustiprinti. Šį 1987 m. rudenį kaip 
tik sulaukėme tokią šeimą, būtent 
Paulių ir Rasą Kurus, turinčius 
tris mažamečius vaikučius: sūnų 
Tomą ir dvi neseniai gimusias 
dvynukes - Vaivą ir Dainą. Abu 
tėvai yra žinomi lietuvių veikė
jai: Rasa (montreališkių Irenos 
ir dr. Petro Lukoševičių dukra) - 
KLB krašto valdybos narė ir kul
tūros k-jos pirmininkė, baigusi 
Montrealio universitetą ir ten ga
vusi du diplomus - gimnazijos mo
kytojos ir socialinių mokslų. Pau
lius (sūnus vvindsoriškių J. ir Č. 
Kuru) baigė Guelpho universite
tą 1977 m. ir vaistininkystę To
ronto universitete 1980 m. Jis dir
ba didelėje vaistinių bendrovėje 
“Big Pharmacies Co. Ltd. ir yra 
šios bendrovės 28 vaistinių esan
čių Londono ir apylinkių rajone, 
administratorius. O dar svarbiau, 
jiedu jau įsijungė ir į mūsų veik
lą ir, atrodo, turi aiškų ryžtą su
stiprinti mūsų silpstančias jėgas. 
Tai labai džiugu. Sveikiname 
mums pagalbon ateinančius ir lin
kime jiems laimingo gyvenimo 
Londone.

A. a. SOFIJA BABINSKIENĖ, 
72 m. amžiaus mirė Šv. Juozapo li
goninėje 1987 m. lapkričio 20 d. 
Palaidota iš Šiluvos Marijos šven
tovės Šv. Petro katalikų kapinėse 
lapkričio 23 d. D. E.

Delhi-Tillsonburg, Ont.
DLK GEDIMINO ŠAULIŲ KUO

PA lapkričio 22 d. paminėjo Lie
tuvos kariuomenės šventę. Sek
madienį Šv. Kazimiero šventovė
je buvo iškilmingos pamaldos už 
visus kovojusius dėl Lietuvos lais
vės. Dalyvavo šauliai su vėliavo
mis ir moterys, pasipuošusios 
tautiniais drabužiais.

Salėje minėjimui vadovavo 
šaulių kuopos vadas Gediminas 
Rugienius. Paskaitą skaitė Juo
zas Vitas. Meninę dalį atliko šau
lės - Aldona Aleliūnienė ir Leo
kadija Vitienė, padeklamuoda- 
mos patriotinių eilėraščių. L.V.

AUKOS TAUTOS FONDUI 1987 
m. $120: J. D. Žiogas; $80: G. Rugie
nius; $50: J. Mačiulis, DLK Gedi
mino šaulių kuopa, Ūkininkų klu
bas, A. Kairys, J. Jocas; $40: V. Za- 
durskis, L. J. Vitai, K. Pocius, B. 
Gudinskas; $30: S. Styra, M. Nor
kus, K. Ratavičius; $25: B. Stonkus, 
VI. Vindašius; $20: A. Klemkie- 
nė, M. Stankaitis, E. Bersėnienė, 
V. Jakubickienė, E. Vindašienė, B. 
Cvirka, I. Rimkus, J. Jurėnas, V. 
Galeckas, E. Jakubilienė, P. Augai- 
tis, A. Budreika, A. Lapenas, A. 
Steigvilas, V. Vytas, M. Mickevi
čienė, J. Valaitienė, P. Lapienis, 
F. A. Povilauskas; $10: B. Lukošie
nė, A. J. Vieraičiai, B. Dirsė, P. 
Vežauskas, J. Strodomskis, V. Mi- 
ceika, P. Pekarskas, P. Česnulis, P. 
Bartišius, A. Aleliūnas, kun. L. Ke
mėšis, O. D. Šiurnos; $5: E. Vyš
niauskienė, B. Gerčiuvienė, A. Že- 
bertavičius.

Delhi-Tillsonburgo apylinkės 
Tautos fondo įgaliotinis nuošir
džiai dėkoja visiems aukotojams.

J. Vitas

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus k

(Esu “Union Gas” 
atstovas) W

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Calgary, Alberta
KALGARIO LIETUVIŲ DRAU

GIJOS valdyba (pirm. M. Vanagai- 
tienė) sukvietė narius ir svečius 
praleisti prieškalėdinio vakaro 
“Swiss Chalet” restorane. Geroje 
nuotaikoje visi patenkinti gra
žiu patarnavimu skirstėsi į na
mus. Buvo parduodami loterijos 
bilietai į Havajų salas. K.

Edmonton, Alberta
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS, ruo

šiamas KLB Edmontono apylin
kės valdybos pastangomis, įvyks 
š. m. gruodžio 31 d. Lietuvių na
muose (11629 - 83 St.). Šis bend
ras sutikimas, tapęs tradicija, 
prasidės 9 v.v. ir įvyks nepaisant 
oro sąlygų ar dalyvių skaičiaus. 
Kviečiami visi tautiečiai ir jų 
draugiai dalyvauti.

MŪSŲ LIGONIAI. “Glenrose Re
habilitation” ligoninėje po kojos 
klubo operacijos gydosi Wetaski- 
win miestelyje gyvenanti Ona Liut- 
kevičienė. Universiteto ligoni
nėje, Aberhart skyriuje, yra per 
90 metų sulaukęs Mykolas Dudara- 
vičius. Tai ilagmečio mūsų apy
linkės valdybos pirm. Algio Du- 
daravičiaus tėvas. Alberta-Oliver 
ligoninėje gydosi Juozas Kynas. 
Visiems ligioniams linkima grei
tai pasveikti. Dobilas

Winnipeg, Manitoba
METINĖ PARAPIJOS MUGĖ Šv. 

Kazimiero šventovės salėje įvyko 
1987 m. lapkričio 12-14 d.d. Mugė 
pritraukė daug lankytojų, nepa
gailėjusių lėšų mūsų šventovės iš
laikymui.

Lapkričio 15 d., tuoj po pamal
dų, buvo didžiosios (knygučių) lo
terijos traukimas. Laimėjo: 1. $100 
- P. Frigo, Transcona, 2. $45 - G. 
Powell, Wpg., 3. $40 - A. Gonzales, 
Wpg., 4. $30 - W. Steponavičius, 
Wpg., 5. $30 - E. Weedmark, Wpg., 
6. $30 - V. Driaunevičius, Wpg., 7. 
$25-J. Kerr, Erickson, Man.

Pasibaigus loterijai, prel. J. 
Bertašius davė pradinę apyskaitą, 
o parapijos pirm. J. Grabys padė
kojo šeimininkėms ir visiems tal
kininkams už prisidėjimą prie šių 
metų mugės pasisekimo. Po to visi 
atsilankiusieji šeimininkių buvo 
pavaišinti šiltais pietumis ir ka
vute.

FOLKLORAMOS DARBUOTOJŲ 
VAKARIENĖ. KLB Winnipego 
apylinkės valdyba 1987 m. lapkri
čio 21 d. Šv. Kazimiero šventovės 
salėje suruošė padėkos vakarienę 
visiems “Vilniaus” paviljono sa
vanoriams - darbininkams ir as
menims, prisidėjusiems prie šių 
metų mūsų paviljono pasisekimo. 
Iš kviestų 70 asmenų atsilankė 
45. Pasivaišinę šiltais pietumis, 
visi susirinkusieji linksmai pra

Advokatas
AUDRIUS A. STONKUS 

nuo 1987 metų vasario 1 dienos 
perkėlė savo raštinę t

20 Hughson St. South, Suite 1003 Toiofnnac 
(Union Gas Building) eieronas
Hamilton, Ontario L8N 3C8 (416) 529-7462

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręsnuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVAS “TALKA”
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 26 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ................  3%
santaupas..................... 5.75%
kasd.pal.taupymo s-tą .. 5.25% 
90 dienų indėlius...............  8%
1 m. term, indėlius ....... 9.25%
1 m. term, ind.mėn.pal. . 8.75% 
3 m. term, indėlius .......  9.75%
RRSP ir RRIF (pensijos) . 6.5% 
RRSPirRRIFI m..........  9.25%
RRSP ind. 3 m................ 9.75% 

leido malonų vakarą. Winnipego 
apylinkės pirmininkas Marijus 
Timmermanas padėkojo visiems 
atsilankiusiems už jų didžiules 
pastangas “Folkloramos” metu 
bei šio vakaro šeimininkėms - 
T. Timmermanienei, S. Dielinin- 
kaitienei, H. Doršienei ir G. Ga- 
linaitienei.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ buvo 
paminėta pamaldomis Šv. Kazi
miero šventovėje lapkričio 22 d. 
Pamaldas laikė ir tai dienai pri
taikytą pamokslą pasakė prel. J. 
Bertašius. Pamaldos baigtos mal
domis už žuvusius karius prie E. 
Fedaro labai gražiai šventovėje 
paruošto kareivio kapo. Maldų 
metu prie kapo sargyboje stovėjo 
Lietuvos nepriklausomybės kovų 
kūrėjai-savanoriai Mykolas Ja
nuška ir Valteris Steponavičus.

ALBERTAS-JUOZAS MAROZAS 
lapkričio 21 d. Šv. Ignaco švento
vėje sisituokė su Joice-Mary Van 
De Vorst. Vestuvių vaišės įvyko 
"Holiday Inn South”. EKK

Aukos Tautos fondui
IŠ OAKVILLĖS APYLINKĖS: 

$70 - L. Jakaitis; $50 - S. Kaz
lauskas, A. Kuolas; $40 - E. Baltru
šaitienė, A. Vaičeliūnas, J. Žiūrai
tis; $35 - V. Žemeckas; $25 - R. 
Demantavičius, J. Vaičeliūnas; $20
- V. Adamonis, A. Aulinskas, kun. 
K. Kaknevičius, Z. Linkevičius, B. 
Linkevičius, J. Vėgelis; $10 - Z. 
Ancevičius, O. Krivickas, L. Moor- 
by, S. Pyževienė, Ę. Sargautis, E. 
Vaičeliūnas; $5 - B. Bagdonas, 
A. Ramonas.

Ačiū A. Vaičeliūnui už aukų su
rinkimą.

IŠ OTAVOS APYLINKĖS: $25 - 
A. Aulinskas, dr. A. Ramūnienė, 
kun. V. Skilandžiūnas; $20 - A. 
Danaitis,, K. Vilčinskas, P. Jurgu
tis, A. Paškevičius, V. Trečiokas, 
V. Plečkaitis, G. Mitalas, B. Bari- 
sa, V. Kudžma, P. Regina, V. Kon- 
gelis; $15 - V. Prisčepionka; $10
- K. Gudžiūnas, K. Povilauskas, K. 
Tamošaitienė, J. V. Verbyla, G. 
Kliorikaitis; $20 - iš Ontario Sar- 
nijos.

Ačiū p. Brinkiui už aukų surin
kimą. Ypatinga padėka visiems 
aukotojams už aukas tėvynės Lie
tuvos laisvės kovai.

A. Patamsis,
Tautos fondo atstovybės 

Kanadoje pirmininkas

Pajieškojimai
Jieškomas Juozas Valančius, 

gimęs 1916 m. Lietuvoje. Kana
doje dirbo nikelio kasyklose. Pra
nešti E. Jasiūnui, 3704 W. 70th 
Place, Chicago, IL 60629, USA. 
Tel. (312)581-3163.

IMAME UŽ:
asmenines paskolas.... 12.5%
nekiln. turto pask. 1 m. 10.25% 
nekiln. turto pask. 3 m. 11.75% 
Nemokamas čekių ir 
sąskaitų apmokėjimo 
patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000. 
ir asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

JA Valstybės
JAV LB švietimo taryba lap

kričio 1 d. Jaunimo centre su
rengė pirmąją konferenciją mo
kytojams, dirbantiems lietuviš
kose pradinėse Čikagos ir jos 
apylinkių mokyklose. Konferen
cija buvo pradėta Mišiomis Tė
vų jėzuitų koplyčioje. Jos da
lyvių laukė R. Račkauskienės ir 
V. Sparkytės paruošta JAV LB 
švietimo tarybos leidinių pa
rodėlė. Darbo konferencijai 
vadovavo Ramunė Račkauskie
nė, švietimo tarybos narė pra
džios mokyklų reikalams. Kon- 
ferencijon atvyko apie 20 mo
kytojų, kuriuos pasveikino JAV 
LB švietimo tarybos pirm. dr. 
J. A. Račkauskas, pabrėždamas, 
kad ši konferencija yra pirmoji. 
Tokias darbo konferencijas ta
ryba planuoja surengti ir kito
se didžiosiose JAV lietuvių ko
lonijose — Detroite, Klivlande 
ir net tolimame Los Angeles 
mieste. Apie mokinių drausmės 
išlaikymą kalbėjo kun. A. Sau- 
laitis, SJ, ir N. Mackevičienė. 
R. Račkauskienė konferencijos 
dalyvius supažindino su vaiz
dinėmis priemonėmis. Buvo pa
rodyta švietimo tarybos išleista 
pasakos “Pelenė” kasetė, skirta 
lietuviškai nekalbantiems ar 
toliau nuo lietuviškų centrų 
gyvenantiems vaikams. Jos klau
sytis patartina visiems mažie
siems dėl gražaus ir taisyklin
go žodžių tarimo. Atskiriems 
pasitarimams įvairių skyrių 
mokytojai buvo suskirstyti į 
jiems artimesnes tris grupes. 
Diskusijose pasisakyta už nau
jas lituanistinių mokyklų pro
gramas. Švietimo taryba paža
dėjo peržiūrėti gautus pagei
davimus ir padaryti atitinka
mus pakeitimus. Pirmosios kon
ferencijos dalyviai pageidavo 
tokių darbo konferencijų kelis
kart per metus.

Žymusis aktorius Henrikas 
Kačinskas mirė 1986 m. rugsė
jo 28 d. Floridoje, Chypley vie
tovės ligoninėje, anksčiau gyve
nęs Bostone, kur tebėra jo bro
lis kompoz. Jeronimas Kačins
kas. Pirmosios velionies mir
ties metinės prisimintos Mi
šiomis Bostone Šv. Petro lietu
vių parapijos šventovėje lap
kričio 1 d. Grojo brolio Jero
nimo Kačinsko suorganizuota- 
instrumentalistų trijulė, su jon 
įsijungusia čikagiete smuiki
ninke Linda Veleckyte, dabar 
studijuojančia Bostone pas prof. 
J. Mazurkevičių. Petras Višči
nis velionies atminimui skyrė 
tos dienos radijo programos 
“Laisvės varpas” laidą, klausy
tojams primindamas jau Lietu
voje aukštumas pasiekusį ta
lentingą aktorių, kurio mirtis 
išeivijoje paliko didelę spragą. 
Apie Henriko Kačinsko darbą 
“Amerikos balso” radijo lietu
vių skyriuje kalbėjo ilgametis 
to skyriaus vedėjas Alfonsas Pet
rulis. Velionis ten paruošdavo 
vaidinimų, specialių laidų pro
gramas ir naujuosius tarnauto
jus. A. Petručio kalba “Laisvės 
varpo” radijo bangomis buvo 
iliustruota H. Kačinsko palik
tais įrašais. Jo atminimui skir
ta laida baigta Henriko Kačins
ko atliekamu Kazimiero Sapie
gos monologu iš Balio Sruogos 
dramos “Kazimieras Sapiega”.

Pedagoginio lituanistikos in
stituto studentus Jaunimo cent
re spalio 31 d. aplankė su So
vietų Sąjungos krepšinio rink
tine Čikagoje viešėję trys žy
mieji lietuviai krepšininkai: 
Kauno “Žalgirio” atstovai Val
das Chomčius, Rimas Kurtinai
tis ir Vilniaus “Statybai” pri
klausantis Šarūnas Marčiulio
nis. Studentus su jais supažin
dino lektorius Arvydas Žygas. 
Svečiai valandą trukusiame pa
sikalbėjime atsakinėjo į klau
simus, pasirašė autografus, nu
sifotografavo su jaunimu. Pasta
rajam didelį įspūdį paliko jų 
patarimas stropiai mokytis lie
tuvių kalbos, be kurios nebus 
ir lietuvių tautos.
Urugvajus

Lietuvos krikšto 600 metų su
kakčiai buvo skirta Lietuvos 
religinio meno paroda, 1987 m. 
rugsėjo 24-30 d.d. surengta Mon
tevideo savivaldybės parodų rū
muose. Parodą suorganizavo dr. 
Alfredas Stanevičius su Lida 
Petrauskaite-Olivera ir kitais 
talkininkais. Surengimo išlaidas 
aukomis padengė Angelė Jozaus- 
kienė, Antanas Gudynas bei kiti 
Montevideo lietuviai. Parodos 
atidąryme dalyvavo apie 200 lie
tuvių ir svečių. Lietuviškų me
lodijų pynę gitara ir fleitomis 
atliko Miguelis Dorelis su dviem 
savo bičiuliais. Apie sėkmingą 
parodą daug rašė Montevideo 
dienraščiai, ypač “El Pais”. Rug
sėjo 22 d. Durno Satalonio va
dovaujamoje radijo programoje 
kun. Jonas Giedrys, SJ, kalbėjo 

apie Urugvajaus lietuvių kolo
niją, Lida Petrauskaitė-Olivera 
- apie Lietuvos krikšto 600 me
tų sukakties iškilmes Montevi
deo katedroje, Albertas Kalu- 
zevičius - Montevideo lietuvių 
jaunimo veiklą. Pokalbiuose pa
liesta ir dabartinė Lietuvos būk
lė sovietinėje okupacijoje.
Australija

Australijos baltiečių taryba 
prieš keletą metų pradėjo rengti 
tradicinėmis tapusias Baltiečių 
dienas Kanberoje. Šiemetinės 
įvyko spalio 20-21. Pirmoji die
na pagal tradiciją buvo skir
ta Australijos baltiečių pasita
rimams su pagrindinių lietuvių, 
latvių ir estų organizacijų at
stovais. Antroji diena pradėta 
apsilankymu pas kai kuriuos 
parlamentarus ir baigta iškil
minga vakariene Australijos par
lamento rūmuose. Ją surengė 
senatoriai - Peter Baume, David 
Brownhill, Brian Harradin ir 
Graham Richardson. Vakarie- 
nėn buvo kviečiami žymieji Aust
ralijos politikai, valdžios ir opo
zicijos atstovai. Vyriausybei at
stovavo laikinai ministerio pir
mininko pareigas ėjęs Lionei 
Bowen. Vakarienėje dalyvavo 
apie 30 parlamentarų ir 20 bal- 
tiečių atstovų. Lietuviams at
stovavo ALB krašto valdybos 
pirm. Dana Baltutienė, Lietuvių 
informacijos biuro Kanberoje 
atstovas Gintis Kaminskas, kiti 
du kanberiečiai - adv. Ridas 
Daukus ir Antanas Stepanas, ne
skaitant Australijos baltiečių 
tarybos vadovybėje esančių lie
tuvių. Pagrindiniais kalbėtojais 
vakarienėje buvo Australijos 
baltiečių tarybos pirm. Laurie 
Cox, valdžios atstovas Lionei 
Bowen, opozicijos atstovas lan 
Sinclair ir senatorius Brian 
Harradine. Didžiausią įspūdį 
baltiečiams paliko pastarojo 
kalba, nes jis gerai supranta 
dabartinę Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos būklę sovietinėje oku
pacijoje. Keturis posėdžius tu
rėjusiuose baltiečių pasitarimuo
se dalyvavo 20 atstovų iš pagrin
dinių lietuvių, latvių ir estų 
organizacijų.

Popietė Pertho baltiečiams 
1987 m. spalio 18 d. buvo sureng
ta Lietuvių namuose. Kiekviena 
tautybė buvo paruošusi prane- 

,Ain)us tęyyfuy. Apie dabar-; 
tinę būklę sovietų okupuotoje 
Lietuvoje kalbėjo ir skaidres 
rodė ten apsilankęs kapelionas 
kun. dr. A. Savickas. Petras Če
kanauskas rodė vaizdajuostę 
apie tariamus karo nusikaltė
lius Australijoje. Popietės da
lyviams buvo surengta lietuvių, 
latvių ir estų tautodailės pa
rodėlė. Vėlinių proga Pertho 
lietuviai aplankė vietinėse Ka- 
rakatos kapinėse palaidotus 
tautiečius.

Britanija
Londono lietuvių moterų sam

būris “Dainava” šiemet švenčia 
30 metų veiklos sukaktį. Orga
nizatorės nutarė šelpti sergan
čius ir vargan patekusius tau
tiečius, remti kultūrinę veik
lą, spaudą, jaunimo organizaci
jas, rūpintis lietuvybės išlai
kymu šeimose. Pirmąją valdybą 
sudarė: pirm. J. Kalibatienė, 
sekr. O. Mamaitienė, ižd. M. 
Stankūnaitė ir korespondentė
I. Neveravičienė. Sambūriui 
“Dainavos” vardas duotas pir
majame baliuje 1957 m. lapkri
čio 21 d. Krikšto tėvais buvo 
Stasė Balickienė ir anuometi
nis Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos klebonas kun. A. Kaz
lauskas, MIC, vėliau išvykęs 
Australijon ir ten miręs. Tris
dešimtmečio laikotarpyje “Dai
navai” vadovavo pirmininkės —
J. Kalibatienė-Kerienė, B. Dau- 
norienė, J. Baublienė, G. Ga- 
siūnienė, M. Varkalienė ir D. 
Ribokienė. Dabartinę valdybą 
sudaro: pirm. J. Kerienė, sekr. 
M. Varkalienė ir ižd. Ž. Matu- 
kienė.

Vokietija
Vasario 16 gimnazijos Kalė

dų atostogos — 1987 m. gruodžio 
20 — 1988 m. sausio 10 d.d. 1987- 
88 mokslo metus gimnazija pra
dėjo su 74 mokiniais, kurių 39 
yra buvusieji ir 35 nauji — 42 
mergaitės ir 32 berniukai. Į 
bendrą 74 mokinių sąrašą iš V. 
Vokietijos įsijungė 41, iš JAV 
— 20, iš Kanados — 6, iš Argen
tinos — 3, iš Urugvajaus — 2, iš 
Domininkonų ir Malio — po vie
ną. Berniukai apgyvendinti nau
jajame bendrabutyje, kurio sta
tyba kainavo 3,5 milijono DM. 
Po milijoną markių paskyrė Ba- 
den-Wuerttembergo, Hesseno 
sričių ir federacinės V. Vokie
tijos vyriausybės. Iš lietuvių 
visuomenės buvo gauta pusė mi
lijono markių. Vokiečiai parū
pino ir 400.000 DM naujiems bal
dams berniukų ir mergaičių 
gimnazijose.



Mielas jaunas skaitytojau,
Labai norėjome tave sukrės

ti. Koks juokas būtų buvęs, jei 
vieną gražy penktadienį bū
tum grįžęs namo iš bibliote
kos, iš darbo ar iš mokyklos 
ir greitai griebęs pašto siun
tą. Ten tarp laiškų būtum ra
dęs “Tėviškės žiburių” nume
rį ir, spėjam, būtum automa
tiškai apvertęs laikraštį visų 
pirma norėdamas peržvelgti 
skelbimus paskutiniame pus
lapyje. O ten nekantriai bū
tų tavęs laukę “Jaunimo žibu
riai”. Deja, tokio pokšto iš
krėsti negalėjom, nes savait
raštis laikosi nustatytos tvar
kos. Taip mes, “Jaunimo žibu
rių” redakcinis kolektyvas, 
buvome priversti jieškoti 
tiesesnių kelių patraukti ta
vo dėmesiui. Pusiau rimtas 
sumanymas šokiruoti jaunimą 
nuvedė į rimtas diskusijas 
apie jaunimo vaidmenį lietu
viškoje spaudoje, o ypač apie 
“Jaunimo žiburių” paskirtį.

Kalbėjomės su įvairių inte
resų jaunimu, bandydami su
žinoti, kiek dėmesio iš viso 
teikiama lietuviškai spaudai, 
kokia medžiaga su entuziazmu 
skaitoma, kokia medžiaga ke
lia nuobodulį ir kokių straips
nių pasigendama. Iš daugelio 
teko išgirsti, kad laikraštį 
pavarto, pažiūri į nuotraukas, 
akimis perbėga dėmesį pa
traukusius straipsnius bei 
aprašymus įvykių, kur patiems 
teko dalyvauti.

Sulaukėme nemažai naudin
gos, atviros kritikos bei siū
lymų dėl “Jaunimo žiburių” 
formato bei turinio. Sužino
jom, kad, jaunimo nuomone, 
skyrius kartais dvelkia per 
dideliu rimtumu, rodos, tai
komas labai siauram ratui 
skaitytojų. Taip pat jaučia
ma, kad platūs veiklos apra
šymai nepatraukia toje veik
loje nedalyvavusių asmenų 
dėmesio. Pasirodo, įdomiau 
būtų skaityti apie kitų lie.- 
tuvių jaunuolių laimėjimus 
(moksle, darbe, laisvalaiky
je) arba kultūrinių renginių 
(nebūtinai lietuviškų) įspū
džius. Išreikštas susidomėji
mas jaunimo kūryba poezijos

Jaunimo kongreso žinios
• Studijų dienos - Sydnėjuje 

ir Kanberoje. Adresas Sydnėjuje 
(Naamaroo): Lady Game Drive, 
Chatswood, NSW 2067. Telefonas 
(02) 419-4550. Atstovai bus Naama
roo nuo gruodžio 21 iki gruodžio 
23 d. Kūčias ir Kalėdas praleis 
šeimose Sydnėjuje. Gruodžio 26 
d. keliaus j Kanberą. Ten bus nuo 
gruodžio 26 iki gruodžio 31 d. Po 
pietų išvyks Adelaidėn Naujų me
tų sutiki. Kanberoje studijų die
nos vyks John XXIII College, Aust
ralian National University, Acton 
ACT 2601. Telefonas (062) 49-4048.

Atstovams planuojama ir pra
mogų: gruodžio 23 d. po naujosios 
PLJS valdybos rinkimų visi auto
busais vyksta pasilinksminimui į 
“Bush Dance” Sydnėjuje. Kanbe
roje gruodžio 26 d. vakare, pasi
baigus sesijoms, ruošiamas atsto
vams priėmimas Kanberos lietu
vių klube. Ta proga koncertuos 
Toronto “Sutartinė”. Bus “Barbe
cue” vakarienė. Gruodžio 30 d. 
po studijų dienų bus žvakių ei
sena. Gruodžio 31 d. rytą - auto- 

S
velkiname mielus skaitytoj us 
Kristaus gimimo šventės proga, 
linkėdami lietuviškai krikščioniškos jungties,

i« _______ _______ __________
§ jaunatviško džiaugsmo ir veiklių 1988 metų, nešančių 
į laisvę Lietuvai ir ištikimybę išeivijai —
§ “Jaunimo žiburiai”

bei fotomeno srityse. Laukti
na ir juoką žadinanti humo- 
ristika.

Į visas jaunimo pastabas, 
redaguodami skyrių, stengsi
mės kreipti dėmesį. Bandysi
me išlaikyti pusiausvyrą tarp 
informacinių lietuviško gyve
nimo aprašymų ir bendresnių 
jaunimui patrauklių temų. 
Kur įstengsime, pateiksime 
jaunatviško atspalvio lietu
viško gyvenimo prierašus, jau
natviškas perspektyvas aktua
liom temom.

Iki šiol kalbame apie “Jau
nimo žiburius”, lyg jie būtų 
spausdinami specialiu rašalu, 
kuris įskaitomas vien jauno
sios kartos žmonių. Aišku, tai 
netiesa. Šis puslapis skiriasi 
nuo daugelio jaunimo leidi
nių tuo, kad yra patogiai įsi
taisęs tarp stipraus lietuviš
ko savaitraščio puslapių. Taigi 
skaitomas plačiai ir vyresnio
sios kartos, sudarantis geriau
sias sąlygas puoselėti susipra
timą tarp kartų. Esama pasiry
žę pasinaudoti šiuo forumu.

Žinoma, vargiai įvykdysime 
planus paįvairinti bei pagy
vinti “Jaunimo žiburius” be ta
vo pagalbos. Kad lietuviška 
spauda klestėtų, reikalingi 
ir skaitytojai, ir bendradar
biai, prisidedantys įvairiais 
talentais. Norėtume tave as
meniškai paraginti įsijungti 
į spaudos darbą, tačiau turi
me pasitenkinti šiuo atviru 
kvietimu, nes ne visada žino
me kaip su tavimi susisiekti. 
Tad lauksime, kad siųstum sa
vo kūrybą “Tėviškės žiburių” 
adresu.

Nesijaudink dėl lietuvių 
kalbos klaidų. Kaip ir anglų 
kalbos leidiniuose, visad bus 
redaktoriai, kurie taisys kal
bą. Todėl per daug nepergy
venk, jei kada rasi savo darbą 
išspausdintą su smulkiais pa
keitimais. Prisimink, kad tai 
daroma ne siekiant pakeisti 
tavo mintis ar nuvertinti tavo 
darbą. Galų gale prisimink, 
kad tavo įnašas lems lietuviš
kos spaudos ateitį.

Redakcinis kolektyvas

busu ekskursija po Kanberos 
miestą. Po pietų vykstama į ora- 
uostį, kur lėktuvais vykstama 
Adelaidėn į Naujų metų sutikimą 
ir kongreso stovyklą.
• Pagrindiniai paskaitininkai: 

Tadas Dabšys, jaunas visuomeni
ninkas iš Kalifornijos, PLJS val
dybos vicepirmininkas; Gintė Da- 
mušytė iš JAV; Gintaras Grušas 
iš JAV, Los Angeles, dabartinis
PLJS valdybos pirmininkas; Eglė 
Juodvalkį iš V. Vokietijos, poe
tė, dirbanti “Radio Free Europe” 
lietuvių skyriuje Miunchene; 
Stasys Lozoraitis iš Italijos, Lie
tuvos diplomatinės tarnybos še
fas; Viktoras Nakas iš JAV; Emi
lija Sakadolskienė iš JAV, muzi
kologė; kun. Antanas Saulaitis, 
SJ, iš JAV, lietuvių jėzuitų pro
vincijolas, daug dirbęs su jauni
mu ir kongresais; Jolanta Vaičai
tytė iš Prancūzijos, psichologė; 
prof. Tomas Venclova iš JAV, lie
tuvių kalbos ir rusų literatūros 
dėstytojas Yale universitete.

Gabija

S

Lietuvių jaunimo būreli!), budėjęs ištisą naktį prie Šv. Mykolo katedros Toronte ties lietuvišku kryžiumi 1987 m. 
lapkričio 14-15 d.d. kai Kanados lietuviai minėjo Lietuvos krikščionybės sukaktį Nuotr. L. Daukšos

Dalis lietuvių jaunimo būrelio, budėjusio ištisą naktį prie Šv. Mykolo katedros ties lietuvišku kryžiumi 1987 m. 
lapkričio 14-15 d.d., minint Lietuvos krikščionybės sukaktį. Iš kairės: Indrė Čuplinskaitė, Zita Prakapaitė, Loreta 
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“Kas galvoje, tas ir ant liežuvio...”
Juk visi žinome reikšmę šio 

dažnai vartojamo posakio: 
apie ką dažniausiai mąstai, 
tas daugiausia iškyla ir kal
boje. Bet lingvistinės antro
pologijos mokslas pateikia 
priešingą mintį, būtent, kal
bos struktūra nulemia žmo
gaus galvoseną! Kaip suprasti 
šią teoriją?

Pirmiausia išsiaiškinkime, 
kas yra lingvistinė antropo
logija. Jon įeina dvi mokslo 
šakos: lingvistika, apimanti 
gyvų bei mirusių kalbų sudė
tį, žodžių reikšmę, gramati
ką, ir socialinė antropologija, 
besigilinanti į žmonių kultūrą, 
papročius, kalbą. Iš šių dviejų 
mokslo šakų suvedimo iškyla 
gilesnis supratimas ryšio tarp 
kultūros ir kalbos.

Lingvistai Sapir ir Whorf 
tvirtina, kad yra glaudus ry
šys tarp žmogaus galvosenos 
ir kalbos. Pvz. spalvų pava
dinimų skirstyme lietuviai turi

ir*: tr*

Kelkis . . .
Kelkis po vargingo miego 
Ir įkvėpki svetimą orą. 
Prakask sode žemę 
Ir pasodink tėviškėlės beržą.
Prie kamaros lango.
Atidaryk kamaros langą. 
Išvėdink dūmus prirūkytus. 
Tegul apsupa sodelio beržą, 
Kol jį visą sugers.
Prie kamaros lango, 
įsilaužk į kitą pusę, 
Sujieškok ąžuolą piliakalnyje. 
Kur miega didvyrių dvasios. 
Ir užmik.
Toli nuo kamaros lango.
Vidurnaktis 

du žodžius — žalia ir mėlyna, 
o japonai — tris, būtent “mi- 
dori”, kuris reiškia dirbtinę 
žalią (sintetinę), “ao-i” — dirb
tinę mėlyną, o gamtoje randa
ma žalia ir mėlyna spalva va
dinama “ao”.

Šie skirstymai kilo medžia
gų pramonei išsiplėtojus Ja
ponijoje. Japonams buvo ir yra 
svarbu atskirti natūralią spal
vą nuo dirbtinės, todėl žodis 
“ao” vartojamas išreikšti me
džių, dangaus, žolės ir van
dens spalvoms. Tačiau šis ter
minas netinka mėlynų kelnių 
ar žalsvos suknelės apibūdi
nimui, kadangi šios spalvos 
dirbtinai pagamintos. Pana
šiai anglai vartoja tris ter
minus spalvoms — geltona, 
apelsininė ir raudona.

Lietuviai turėjo tik du pa
našius terminus — geltona ir 
raudona. Tai nereiškia, kad 
lietuviai negalėjo atskirti 
apelsininės spalvos nuo kitų. 
Apelsininės spalvos termino 
tik nebuvo apyvartoje iki šio 
šimtmečio pradžios. Ši spalva 
buvo apibūdinama kaip tam
siai geltona arba šviesiai 
raudona. Galimas dalykas, 
kad apelsininė spalva atsira
do Lietuvoje su pirmuoju pie
tinių kraštų vaisių importu. 
Tokiu būdu kalbos auga ir vys
tosi. Be naujadarų kalbos lie
ka stagnacijoje, be pažangos 
linksta išnykti.

Kitas pavyzdys kalbos 
įtakos žmonių galvosenai iš
ryškėja daugiskaitos vartose
noje. Anglų kalboje yra viena
skaita ir daugiskaita. Kinie
čių kalbose yra tik viena
skaita. Jiems užtenka priseg
ti kiekinį numerį prieš daikta
vardį, pvz. viena gėlė, trys 
gėlė, dvidešimt gėlė vietoj 
dvidešimt gėlių.

Turkų kalboje yra ne tik vie
naskaita bet ir dviskaita, ma
žoji daugiskaita (3-10), didžio
ji daugiskaita (11 ir daugiau). 

Aišku, jiems labai svarbu at
skirti mažus kiekius nuo vidu
tiniškų ir didelių.

Lietuvių kalboje, šalia 
vienaskaitos ir daugiskaitos, 
yra dviskaita, pvz. vienas vy
ras, du vyru, trys vyrai. Deja, 
lietuvių kalboje dviskaita bai
gia išnykti. Tai nereiškia, kad 
mūsų kalba miršta. Gyva, besi
vystanti kalba išauga vienas 
ribas ir priima naujas, pla
tesnes.

Žvelgdami į ateitį, matome 
pasaulį kaip vis tankėjantį 
technologijos ir informacijos 
tinklą. Jau dabar randamės ke
leto sudėtingų klausimų san
kryžoje. Pirmiausia, pasaulis 
mums mažėja, nes daugiau ga
limybių yra žmonėms keliauti 
į svetimas šalis. Žmonės, at
sidūrę svetimose šalyse, turi 
rasti bendrą kalbą su ten gy
venančiais. Toks žmonių bend
ravimas reikalauja, kad vienas 
prie kito prisitaikytų, kad 
komunikacija plėstųsi.

Taipogi technologinė pažan
ga kelia naujų daiktavardžių 
klausimą. Kaip vardinti nau
jus išradimus? Ar skolintis 
iš kitų kalbų, ar verčiau semti 
iš savos kalbos ir kurti naujus 
žodžius? Kurdami naujadarus 
lietuvių kalboje, kaip užtik
rinsime, kad tie žodžiai bus 
vienodai vartojami ir supran
tami Lietuvos ir išeivijos 
lietuvių? Kaip užtikrinsime 
tokį supratimą tarp visame 
pasaulyje išsisklaidžiusių lie
tuvių?

Atsakymai į šiuos klausimus 
reikalauja aktyvaus mūsų dė
mesio. Privalome palaikyti 
ryšius su išeivijos ir Lietuvos 
lietuviais, apsikeisdami min
timis ir naujais žodžiais. 
Ypač jaunimas, vietoj angliš
kų žodžių, norėdami užpildyti 
trūkumus savo lietuvių kalbo
je, turime jieškoti lietuviškų 
išsireiškimų, neversti pažo
džiui iš anglų kalbos.

Bernadeta Abromaitytė
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Jaunimo kongreso kraštas Australija
Didžiausia pasaulio sala, buvusi kadaise sujungta su Indija, 

Afrika ir Antarktika
Australija — tai unikalus 

kraštas. Kitoje pasaulio pu
sėje, į kurį netrukus suplauks 
lietuviškas jaunimas iš įvai
rių laisvojo pasaulio šalių. 
Iš televizijos žinome, kad tai 
kraštas, kuriame gyvena ken
gūros, koalos ir narsūs vyrai, 
medžiojantys krokodilus.

Tokia egzotika Australijon 
kasmet sutraukia milijoną 
turistų. Vieni iš Amerikos 
skrenda 6,000 mylių (viena 
kryptim), kiti po 11,000 mylių 
iš Europos. Žinoma, apsilanko 
ir Australijos artimiausi kai
mynai iš Indonezijos bei N. 
Gvinėjos.

Australija yra didžiausia 
pasaulyje sala, vienintelis 
kontinentas, apimantis tik 
vieną valstybę. Pasaulio pra
džioje, sakoma, Australijos 
žemynas buvo sujungtas su 
Indija, Afrika ir Antarktika, 
bet planetos augimo procese 
nutrūko ir toliau vystėsi visai 
atskirai. Kai kurie mokslinin
kai teigia, kad pirmieji gyven
tojai (akmens amžiaus žmonės) 
Australijon atkeliavo iš Azi
jos prieš 40,000 metų. Tai bu
vo medžiotojai, ramiai gyvenę 
iki XVIII š. pradžios, kai Ang
lija pradėjo kolonizuoti kraš
tą. (Tuo metu Australijoj buvo 
300,000 aborigenų, o šiandien 
beliko pusė to skaičiaus). Pir
mieji anglai, apsigyvenę Aus
tralijoje, buvo kaliniai, neiš
sitekę Anglijos kalėjimuose. 
Sakoma, tokia moderniosios 
civilizacijos pradžia paveikė 
Australijos dvasią bei būdą.

Iš kino teatruose rodomų 
filmų galima susidaryti įspū
dį, kad pati krašto geografi
ja irgi lemia gyventojų cha
rakterį. Ekranuose matome 
australus, kovojančius su 
žiauriais, negailestingais 
gamtos elementais. Iš tikrų
jų 70% iš 16 milijonų žmonių 
gyvena dešimtyje didmiesčių, 
išbarstytų salos pakraščiais. 
Kito ploto (vadinamo “out
back” ar “never-never land”) 
gyventojų sąrašas telpa 81-no 
puslapio telefono 'knygoje. 
Taigi, nenuostabu, kad dau
gelis australų kengūras ar 
krokodilus yra matę tik zoo
loginiuose soduose.

Kadangi kraštas yra apsup
tas vandenynų, labai izoliuo
tas, jame randama gyvūnija ir 
augmenija drastiškai skiriasi 
nuo kitų pasaulio šalių. Sau
same klimate auga per 500 rū
šių eukalipto medžių, per 600 
rūšių akacijų. Vien Australi
jos gamtoje randami sterbli
niai gyvuliai, kaip koalos. 

• 1987 m. lapkričio 14-15 d.d., 
ryšium su Lietuvos krikščiony
bės iškilmėmis Toronte, lietuvių 
jaunimas per naktį budėjo prie Šv. 
Mykolo katedros. 4 v.r. budinčių 
buvo 18. Per visų naktį (iki 2 v.p.p.) 
išbuvo 8. Iš praeivių surinkta tūks
tantinė parašų peticija dėl Vilniaus 
katedros grąžinimo tikintiesiems.
• 1987 m. lapkričio 7 d., KLJS 

suruošė šokius tema “Australija 
laukia”. Grojo latvių orkestras ir 
D.J. Atsilankė ir daug latvių jau
nimo.
• Pirmieji Kanados lietuvių jau

nimo atstovai j kongresą išskrido 
Australijon lapkričio 26 d.
• Toronto “Gintaro” ansamblis 

lapkričio 19-21 d.d. dalyvavo “Holi
day Folk Fair” tautybių festivaly
je, Milwaukee, Wise. Šiemet tame 
festivalyje ypatingas dėmesys bu
vo skirtas lietuviams.
• Bendros ateitininkų ir skautų 

Kūčios įvyko gruodžio 13 d., Prisi
kėlimo parapijos salėje.
• Gruodžio 26 - sausio 2 d.d. Niu

jorko studentų ateitininkų draugo
vė ruošia slidinėjimo stovyklą Ne
ringoje, Vermonte.

Ateitininkų studijų savaitgalio dalyviai Dainavoje pertraukos metu ap
mąsto diskutuotas temas. Iš kairės: Ginta Palubinskaitė, Viktoras Nakas. 
Milda Palubinskaitė, Darius Čuplinskas Nuotr. S. Girnio

kengūros, monotremai, turin
tys paukščių, roplių, bei žin- 
duolinių gyvulių bruožus. Du 
geriausiai žinomi monotremai 
— ančiasnapis (platypus), ir 
skruzdėda (anteater).

Taip pat Australijoj yra šim
tai rūšių įdomių paukščių, jų 
tarpe ir vargšas “emu”, kuris 
nei gieda, nei skrenda. Austra
lijos pakrante 1,200 mylių tę
siasi gyvo koralo “Great Bar
rier Reef”. Ten gyvena įvairia
spalvės tropikinės žuvys.

Australijoj vartojama anglų 
kalba. Sakoma, kad amerikie
čiams australų tarsena panaši 
į britų, o britams, atvirkš
čiai. Tačiau ir britams, ir 
amerikiečiams retkarčiais ga
li prireikti vertėjų, nes aus
tralai turi daug savitų išsi
reiškimų, pvz. maistas vadina
mas “tucker”.

Australijoje dažnai išgirsti 
ir kitas kalbas, nes vienas iš 
keturių gyventojų yra imigran
tas arba imigranto vaikas.

Australija tvarkosi demo
kratinės, federacinės, konsti
tucinės monarchijos nuosta
tais. Kaip ir Kanadoje, Ang
lijos karalienei Elzbietai ten 
atstovauja generalinis guber
natorius. Federaciniuose rin
kimuose visi piliečiai, išsky
rus aborigenus, privalo bal
suoti. Kraštas suskirstytas į 
šešias valstijas, kurios turi 
atskiras sostines ir vietines 
valdžias.

Australija — pats plokščiau- 
sias iš visų žemynų, turi ir 
savo “alpes”. Kosciuškos kal
nas siekia 2,228 metrus virš 
jūros ir rugpjūčio mėnesį su
laukia daug slidinėtųjų. Vasa
ros metu (kai Kanadoje žiema), 
sportą mėgstantys australai 
maudosi jūrose, bangomis 
nardo ant specialių lentų.

Kadangi Australijos plotas 
panašus į JAV-ių (7,682,300 kv. 
km.), jo apžiūrėjimui patar
tina skirti ilgesnį laiką. Dau
gelis turistų pasirenka piet
rytinį krašto kampą (ten yra 
įdomus, mišinys, pajūrinių va
sarviečių, nesugadinto gamto
vaizdžio) ir Sydnėjaus, Kan
beros, Melburno didmiesčius. 
Kiek toliau į vakarus, maždaug 
viduryje pietinio žemyno pa
kraščio, yra Adelaidė, o piet
vakariniame pakraštyje — 
Pertho miestas. Sydnėjų ii’ 
Perthą skiria beveik 2000 
mylių. Taigi planuojant ke
lionę į Australiją, svarbu 
neužmiršti krašto dydį, atstu
mų tarp centrų.

(Pagal Berlitz, Australia) R.



Kanados lietuvių rengtas Lietuvos krikščionybės sukakties minėjimas Toronte-Mississaugoje 1987 m. lapkričio 
14-15 dienomis buvo baigtas bendru pokyliu Anapilio salėje, kur pagrindinę kalbą pasakė prof. VYTAUTAS 
SKUODIS (kairėje). Toliau - vysk. PAULIUS BALTAKIS, pronuncijus arkivyskupas ANGELO PALMAS, gudu 
ortodoksų vyskupas MIKALAJ MACUKIEVIČ Nuotr. St. Dabkaus

Gruodis - spaudos mėnuo
Lietuviškos spaudos skaitymas — šviesaus žmogaus ženklas

Platus lietuvių rūpesčiai plačioje Kanadoje
Kanados Lietuvių Bendruomenės veikla atsispindėjo tryliktosios krašto tarybos antrojoje sesijoje

J. VARČIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Diskusijos
Po pranešimų vyko diskusi

jos. Buvo iškeltas KLB kraš
to valdybos bendradarbiavimo 
klausimas su VLIKu per jo at
siųstą atstovą. Buvo teigiama, 
kad šiuo atveju gali neigiamai 
paveikti KLB ir VLIKo bendra
darbiavimo santykius, kaip at
sitiko Amerikoje. Akcentuota, 
kad VLIKas sąmoningai nenori 
bendradarbiauti su PLB val
dyba, siekia tiesioginio bend
radarbiavimo su kraštų Bend
ruomenių valdybomis. Po il
gokų diskusijų nutarta, kad 
KLB krašto valdyba atšauks 
susitarimą su VLIKu dėl at
stovo, kurio dalyvavimas KLB 
krašto valdybos posėdžiuose 
nepageidaujamas.

Fondai ir kiti vienetai
H. Stepaitis, KL fondo val

dybos pirmininkas, pranešė, 
kad fondas auga nariais ir ka
pitalu, kuris 1987 m. rugsėjo 
30 d. pasiekė $838,000. Mano, 
kad naujai fondo vadovybei ne
trukus perduos virš $1,000,000 
kapitalą, Iš pajamų šiais me
tais buvo išdalinta $63,500: 
mokykloms ir kultūrinei veik
lai - $21,200, spaudai ir radi
jui -$8,100, tautiniams šokiams 
ir dainos vienetams $10,700, 
jaunimo veiklai ir sportui - 
$23,500.

Tautos fondo atstovybės Ka
nadoje pirmininkas P. Patam
sis pasveikino suvažiavimą. 
Pasidžiaugė gausia Kanados 
lietuvių parama Tautos fon
dui. VLIKo suvažiavime Mont- 
realyje jis įteikė VLIKui čekį 
$60,000.

Kanados lietuvių komiteto 
žmogaus teisėms ginti pirm. 
M. Uleckienė pareiškė, kad 
veikla šiek tiek susilpnėjo, 
posėdžiai vyksta, kai atsiran
da konkretūs reikalai. Palai
ko ryšius su “Interreligiuos 
Task Force” ir “Amnesty Inter
national”.

Teismas ir revizija
Garbės teismo pranešimą 

padarė J. Lukoševičius, kuris 
patvirtino, kad turėjo du skun
dus dėl apylinkės organų rinki
mų teisėtumo, kurių svarsty
mas užtruko porą mėnesių. Re
komendavo, kad apylinkių rin
kimų taisyklės turėtų būti pa
tvirtintos KLB krašto valdybos.

Revizijos komisijos aktą per
skaitė M. Chainauskas, kuria
me buvo padaryta keletas pa
stabų dėl balansų nesuderini- 
mo su sąskaitomis bankuose. 
Pageidavo, kad reviziją rei
kėtų daryti bent trejetą sa
vaičių prieš tarybos sesiją. 
Kultūros komisijos atskaito
mybė vedama tvarkingai ir tu
ri visus pateisinamus doku
mentus. Ižd. J. Krištolaitis 
paaiškino, kad buvo išrašyti 
čekiai, kurie dar nerealizuo
ti, nenurašyti iš sąskaitų ban
kuose, dėl kurių ir yra atsi
radęs skirtumas.

Popietinis posėdis prasidė
jo 1 v.p.p. Pirmininkavo Mont- 
realio apylinkės pirm. A. Staš
kevičius. Jis pakvietė svečią 
prof. V. Skuodį tarti žodį.

Prof. V. Skuodis pareiškė, 
kad atvažiavęs į Ameriką yra 
daug kalbėjęs su savais tautie
čiais ir kitataučiais ii- jau ne
turi ką nors naujesnio pasaky
ti. Pasidžiaugė, kad atsirado 
proga artimiau susipažinti su 
Kanados lietuviais, kuriuos 
amerikiečiai labai teigiamai 
vertina.

Gruodžio 12 d. prof. V. Skuo

dis turėjo spaudos konferenci
ją su Kanados koresponden
tais, kurioje jis nušvietė oku
puotos Lietuvos padėtį, išryš
kindamas Lietuvos priespaudą. 
Korespondentams pareiškęs, 
kad Gorbačiovo “glasnost” po
litika yra tik iliuzija, skiriama 
daugiau užsieniui. Kalbėti 
apie reformas Sovietų Sąjun
goje dar yra per anksti. Palei
dimas politinių kalinių iš ka
lėjimų neturi jokio ryšio su 
“glasnost” politika. Sovietų 
S-gos ekonominė padėtis yra 
chaotiška ir jai reikalinga de
mokratinių.valstybių parama.

Įdomus faktas, kad Gorba
čiovo patikėtinis Maskvos ko
munistų partijos sekr. B. Je
lcinas buvo išmestas iš polit- 
biuro vien tik už tai, kad drįso 
kritikuoti ekonominio gyveni
mo negeroves ir delsimą vyk
dyti reformas. Tai įrodo, kad 
jokių esminių reformų nenu
matoma daryti. Pastebėtina, 
kad žmogaus teisių suvaržymą 
Amerikos valdžios organai ke
lia viešumon tik tada, kai žy
dams neleidžiama išvykti iš 
Sovietų S-gos.

Prof. V. Skuodis kalėjime sė
dėjo su 14 įvairių tautybių as
menų, kuriuęs sudarė įvairių 
pažiūrų žmonės: nuo neostali- 
nistų iki kraštutinių naciona
listų. Baltiečiai ir ukrainie
čiai iš jų išsiskyrė savo tauti
nėmis pažiūromis, siekiančio
mis savo kraštui nepriklauso
mybės. Emigracijos laisvės 
teisių reikalauja žydai, bet 
baltiečiai tuo nėra suintere
suoti, nes jų supratimu tai bū
tų dezertayravimas iš savo 
krašto. Pats Leninas prieš re
voliuciją kalbėjo, kad Rusija 
yra tautų kalėjimas. Tas jo 
tvirtinimas tinka ir šiems lai
kams. Sovietų S-ga tautų kalė
jimas, kuris yra žymiai žiaures
nis negu caro laikais.

Sovietų S-gą sudaro per 100 
tautų, kuriose atgyja tautinė 
sąmonė, ir jos bando kovoti 
prieš jų rusinimą, kuris pas
kutiniu laiku ypač paaštrėjo. 
Atgijo kazakai, jakutai ir kitos 
tautos, kurių rusinimas sukė
lė tų tautų neapykantą rusų 
komunistų valdžiai.

Lietuvoje žmogaus teisės 
suprantamos žymiai plačiau. 
Čia kovojama už religinę, tau
tinę, kultūrinę, asmens auklė
jimo ir kalbos laisves. Tačiau 
rusinimo įtaka jau žymi ir Lie
tuvoje, kuri ypač reiškiasi lie
tuvių kalboje. Kaip pavyzdį 
prof. V. Skuodis pripažino, kad 
jo kalba lietuviška, bet stilius 
ir forma jau rusiška. Tai labai 
ryšku lietuvių inteligentų kal
boje. Kaimuose dar yra išsilai
kiusi gryna lietuvių kalba.

Karo nusikaltėliai
Prof. dr. R. Vaštokas nagri

nėjo įtariamų karo nusikaltė
lių pajieškų problemas, kurios 
mums yra labai svarbios dėl 
šių priežasčių: 1. tai mūsų var
do ir garbės silpninimas, 2. 
mūsų istorijos iškreipimas bei 
falsifikavimas, 3. mažinimas 
mūsų įtakos visoje politinėje 
sferoje, 4. užmaskavimas So
vietų S-gos nusikaltimų, 5. pa
neigimas sovietų okupacijos 
nepripažinimo, kai yra grąži
nami apkaltintieji į Baltijos 
kraštus.

Problema yra ne ta, kad nu
sikaltėliai jieškomi ir traukia
mi atsakomybėn, bet tam, kad 
įtariamųjų nusikaltėlių jieš- 
kojimas tapo ne tik teisiniu, bet 
ir politiniu procesu, kuris kei
čia mūsų praeitį, eikvoja mūsų 
dabarties jėgas bei išteklius ir 
silpnina ateities užsimojimus.

Profesorius beveik valandą 
užtrukusioje paskaitoje supa
žindino klausytojus su Rytų 
europiečių akcija Deschenes 
komisijos veikloje. Buvo suda
ryta “Canadians for Justice” 
grupė iš baltiečių ir Rytų Eu
ropos pavergtų tautų. Čia ryš
kiausiai veikė ukrainiečiai ir 
lietuviai, veikdami parlamen
te, rengdami demonstracijas, 
seminarus bei konferencijas 
spausdindami skelbimus dien
raščiuose, rašydami straips
nius ir laiškus spaudoje, ruoš
dami leidinius, siųsdami tele
gramas ir t.t. Ši akcija turėjo 
įtakos Kanados vyriausybei at
mesti kai kurias Deschenes ko
misijos rekomendacijas, atsisa
kyti steigti amerikietišką OSI 
ir, papildžius kriminalinius 
įstatymus, nagrinėti karo nusi
kaltėlių bylas Kanados teis
muose.

Nors kriminaliniai įstatymai 
papildyti ir patvirtinti parla
mento, tačiau bylos dar nena
grinėjamos, nes atsargiai ren
kama nusikaltimų medžiaga, 
svarstomas jų patikimumas, 
ypač tų, kurie randasi Sovie
tų Sąjungoje ir satelitiniuo
se jos kraštuose. Žydai ragina 
Kanados valdžia nedelsiant 
pradėti šias bylas.

Rytų europiečių akcija turi 
būti vedama ir toliau, ginant 
bylose kaltinamuosius. Dabar 
atlikta tik pusė darbo. Antro
ji pusė prasidės pirmoje by
loje. Baigdamas savo prane- 
šimą-paskaitą, profesorius dr. 
R. Vaštokas konkrečiai nuro
dė kokias priemones reikia pa
naudoti gynyboje: ugdyti šiuo 
reikalu viešąją opiniją, aiš
kinti visuomenei politinius bei 
istorinius faktus ir t.t. Žodžiu, 
reikia nedelsiant pradėti pla
čią akciją, kurią sudarytų kon
ferencijos, leidiniai, paskai
tos, filmai ir t.t.

Ryšiai su Lietuva
Šią temą gvildeno dr. P. Lu

koševičius. Jis konstatavo, kad 
lemiantį vaidmenį kovose su 
pavergėju atliko Lietuvos teri
torijoje gyvenanti tautos da
lis. Tačiau didelius darbus vi
sais laikais toje kovoje atli
ko pasaulyje išsisklaidę lie
tuviai. Kanados lietuviai pra
eityje palaikė ryšius su Lietu
va. Gorbačiovui paskelbus 
“glasnost” politiką, atsirado 
proga svarstyti, kaip tie ryšiai 
palaikomi dabar ir kaip turė
tų būti palaikomi ateityje.

Kalbėtojo nuomone, “glas
nost” reiškiniai yra rezulta
tas ne tiek Vakarų pasaulio 
spaudimo, bet dėl jos vidinio 
persiformavimo. Sovietų S- 
gos gyvenimas per 40 pokario 
metų pagerėjo, išaugo nauja 
karta, kuri nepasitenkino se
nais šūkiais ir pradėjo reika
lauti naujų permainų. Šių rei
kalavimų paisyti yra privers
ta senoji komunistų partija. 
Dėl to pirmą kartą savo isto
rijoje Sovietų S-ga viešai prisi
pažino, kad vidinis spaudimas 
neleidžia toliau meluoti ir 
klastoti istorijos. Viešai bu
vo patvirtinta, kad Sovietų 
S-ga praktikavo tautžudystę, 
už kurią buvo nubausti naci
nės Vokietijos valdovai.

(Bus daugiau)

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai įriša knygas bei 

žurnalus. Savininkas-lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

Jau daug metų gruodis skel
biamas spaudos mėnesiu. Vi
suose atsišaukimuose į lietu
vių visuomenę prašoma nepa
likti mūsų spausdinto žodžio 
našlaitės varge ir užmarštyje, 
pabrėžiant laikraščio, žurna
lo ir knygos svarbą mūsų išei
vijos egzistencijai ir jos atei
čiai.

Lietuviškasis spausdintas 
žodis ir Lietuvoje savo ilga
metėje istorijoje, išskyrus 
trumpą 22 metų nepriklauso
mo gyvenimo laikotarpį, vi
sada turėjo grumtis dėl savo 
išlikimo, atsispirti svetimųjų 
idėjų brukimui, kovoti dėl sa
vo tautinės minties skleidimo 
ir augimo.

Mūsų kultūrinės, religinės, 
švietimo ir visuomeninės in
stitucijos visada primena ver
tinti mūsų kultūros laimėji
mus, rodyti pagarbą ir meilę 
lietuviškajam spausdintam žo
džiui.

Šių dienų gyvenime matome, 
kad ir ta išeivijos karta, kuri 
stovyklose įsikūrimo metais 
jautė spausdinto žodžio alkį, 
dabar ir ji tampa abejinga ne 
tik mūsų raštijai, bet ir ap
lamai lietuviškosios kūrybos 
apraiškoms. Čia gimusi karta 
retai tepapildo savo biblio

AfA 
JUZEI RAKAUSKIENEI

mirus, jos vyrui ANTANUI reiškiame gilią užuojautą -

Wasaga Beach, Ont.

AfA 
JUZEI RAKAUSKIENEI 

iškeliavus į amžinybę,
giminėms bei artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškią- ...

Toronto Lietuvių, pensininkų 
klubo valdyba

■ j>. > t .

AfA 
mamai ir senelei

TEKLEI VALADKIENEI
iškeliavus į amžinybę, 

jos sūnų dr. ALEKSĄ ir šeimas nuoširdžiai 

užjaučiu - Marija Petrauskaitė,
Santa Monica, Ca.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tų, kurį 

Jis mums duoda ”

'o

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Gerry Lougheed 
Funerol Home 

SUKAKTUVINIS MEDAUS
Dar galima įsigyti 
LIETUVOS KRIKŠTO 
600 METŲ 
SUKAKTIES MEDALĮ, 
kuri sukūrė skulptorius 
VYTAUTAS KAŠUBA.

Medalis - vertinga istorinė dovana. Tinka Kalėdų dovanoms šei
mos nariams ir draugams, kad prisimintų šią sukaktį. Tinka ir 
bet kam jį įteikti įvairiomis progomis. Kainos-JAV doleriais.
l’/zcolio medaliai dabar gaunami papiginta kaina:

17?colio bronzinis.............. $10.00 (buvo$15.00)
17zcolio sidabrinis............. $40.00 (buvo $50.00)

(Fine - .999 silver)

3 colių medaliai pagal seną kainą:
3 colių bronzinis ............. $30.00 3 colių sidabrinis .......... $200.00
3 colių pasidabruotas .... $35.00 (tik 5 beliko)
3 colių paauksuotas .......$40.00 (Fine-.999 silver)

Persiuntimo išlaidom pridedama $2.00. įsigykite pas medalio 
platintojus lietuvių parapijose arba pas Jubiliejaus komiteto 
medalio pirmininkę:
Loretta I. Stukas, 234 Sunlit Drive, Watchung, NJ 07060, USA

tekas mūsų rašytojų bei poetų 
kūrybos tomais, o periodinis 
spausdintas žodis yra retas 
paukštis puošniose rezidenci
jose.

Norint pažadinti rezisten
ciją šiai grėsmingai tenden
cijai, skelbiamas spaudos mė
nuo. Mūsų spausdinto žodžio 
leidėjams į talką turėtų ateiti 
visuomenė su savo organizaci
jomis, draugijomis, parapijo
mis, jaunimo sambūriais.

Sunku rasti receptą šiai pro
blemai išspręsti. Kiekvienoje 
vietoje kitokios sąlygos. Mūsų 
gyvasis lietuvis, kaip ir mūsų 
spausdinto žodžio leidėjai, 
žino kad lietuviškasis žodis 
reikalingas paramos.

Spaudos reikšmės primini
mas neturėtų ribotis vien 
gruodžio mėnesiu, — turi būti 
nuolatiniu šaukliu. Mes turi
me gausią spaudą. Savo misi
ją spauda išeivijoj atlieka 
sąžiningai. Ji mus informuoja 
objektyviai ir gan greitai. Ją 
išlaikyti turime, nesigailint 
didelių pastangų ir finansi
nės aukos. Spauda yra viena 
iš mūsų išeivijos stiprybės 
rodiklių. O jos skaitymas, anot 
dr. J. Girniaus, visada teišlie
ka, kaip šviesaus žmogaus liu
dijimas.

JAV LB kultūros taryba

E. J. Gudai

252 Regent Street South 
Sudbury, Ontario P3C 4C8 
Telefonas: (705) 673-9595
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Australijos lietuvių dienų rengėjų komitetas. Iš kairės: Viktoras Baltutis, 
pirm. Janina Vabolienė, Nata Alvikienė, Jurgis Jonavičius, Leonas Geru
laitis, Aidas Kubilius Nuotr. A. Bulio

Lietuvių dienos Australijoje
Jos kartu su Pasaulio lietuvių sporto žaidynėmis įvyks 1988 m. 

pabaigoje Adelaidės mieste
Nuskambėjus paskutiniams 

Lietuvių dienų renginių gar
sams, imame ruoštis sekan
čioms. Kiekvienos Lietuvių 
dienos yra skirtingos, nors 
jų renginiai mažai tesikeičia. 
ALB krašto v-ba per apylinkės 
valdybą vietovės, kur vyks Lie
tuvių dienos, sudaro komitetą, 
kuris yra atsakingas ALB kraš
to valdybai už Lietuvių dienų 
surengimą.

Kiekvienos Lietuvių dienos 
yra savotiškai unikalios. Vie
ni parengimai daro pažangą 
programos atlikime, dalyvių 
skaičiuje, kaip pvz. jaunimo 
koncertai, kiti stengiasi iš
silaikyti ankstyvesnių progra
mų aukštumose, ypač chorai ir 
tautiniai šokiai. Jei prieš 
dvidešimt metų dainų šventėje 
dalyvaudavo net septyni cho
rai, tai dabartinėse — tik trys 
ar keturi, bet lietuviška dai
na išliko lygiai visų mėgsta
ma. Negalime skųstis publikos 
abuojumu.

Sekančios Lietuvių dienos 
įvyks 1988 m. pabaigoje Ade
laidėje. Dar 1987 m. pradžioje 
buvo sudarytas Lietuvių die
nų komitetas. Jis darbą pra
dėjo tuoj pat, nes reikia iš 
anksto užsakyti geresnes sales 
koncertams, patalpas posė
džiams, suvažiavimams ir ki
tiems Lietuvių dienų rengi
niams.

Be to, šį kartą Lietuvių die
nų metu įvyks III-sios pasau
lio lietuvių sporto žaidynės. 
Tai pirmas kartas, ir vargu ar 
tai bepasikartos tokio plataus 
masto lietuvių sporto žaidynės 
Australijoje. Į jas atvyks per 
120 lietuvių sportininkų iš ki
tų kraštų, o prie jų jungsis 
gražus būrys Australijos lie
tuvių sportininkų. Jau dirba 
specialiai sudarytas tų žaidy
nių komitetas, kuriam vado
vauja Jurgis Jonavičius. Jis 
taip pat yra ir Lietuvių die
nų komiteto narys. Žaidynėms 
yra užsakytas modernus su pil
nu vėsinimu stadionas.

Lietuvių dienų komitetas 
yra sudaręs provizorinę Lie
tuvių dienų programą, kuri ki

Branginkime vertingiausią auką 
1AL IOS FONDUI!

1. Skirtoji auka su mūsų vardais įeina lietuvių tautos istorijon.
2. VLIKo leidžiami ELTOS biuleteniai su mūsų vardais liks ilgiems

amžiams kaip kovojančios tautos veidrodžiai.
3. ELTOJE ir kitoje spaudoje paskelbti ir surinkti mūsų vardai liks

kovos liudininkais už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.
4. Statykime Lietuvos nepriklausomybės paminklą, remdami VLIKo

veiklą ir nepamiršdami įrašyti nors ir nedidelės sumos 
testamentuose. Palikimus ir kitas aukas siųskite:

Tautos fondas, 310 Rathburn Rd., Islington, Ont. M9B2L8.

Kasetę kantatos 

“Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva” 
(žodžiai - Henriko Nagio; muzika - Aleksandro Stankevičiaus), 

įrašyta premjeros metu Montrealyje, galima įsigyti 
kreipiantis šiuo adresu: 

“VILNIUS RECORDS”, 
5400 Louis-Badaillac Street, 
Carignan, P.O., Canada J3L 4A7.

Siunčiant užsakymą, pridėti čekį arba pašto perlaidą, išra
šytą “VILNIUS RECORDS” vardu. C.O.D. nebus siunčiama. 

Kaina: $10.00 — $2.50 už persiuntimą, iš viso - $12.50. 

Norintieji gauti taip pat lietuviškojo teksto fotokopiją, 
prašomi apie tai paminėti.

tų metų pradžioje bus paskelb
ta, kai visų renginių apimtis 
galutinai paaiškės. Komitetas 
jau turėjo devynis posėdžius, 
kuriuose nuodugniai apsvars
tė Lietuvių dienų programą, 
svečių apgyvendinimą, suva
žiavimų, renginių koordinavi
mą ir, svarbiausia, sąmatą. 
Yra neįmanoma penkių dienų 
ribose taip suderinti visus 
renginius, kad svečiai galė
tų nekliudomai visur dalyvau
ti ir viską pamatyti. Neiš
vengiamai tuo pačiu metu vyks 
sporto žaidynės, suvažiavimo 
posėdžiai, vakariniai paren
gimai ir kt.

Naujų metų sutikimo balius 
įvyks “Oberdan” patalpose. 
Tai netoli Adelaidės miesto 
esantis puikus pastatas su 
dviem salėm, tarp jų gražus ir 
patogus perėjimas. Jame telpa 
per 1000 svečių. Čia Naujus 
metus sutiksime visi kartu 
— vyresnieji ir jaunimas.

Lietuvių dienas baigsime 
sausio 1 d. gegužine viename 
Adelaidės gražiųjų parkų.

Visi Adelaidės lietuviai 
ruošiasi šioms Lietuvių die
noms, kurios bus ypatingos, 
nes jos vyks Australijos 200 
mėtų sukaktyje drauge su pir
mą kartą Australijoje įvyk
siančiomis Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynėmis.

Kviečiame viso pasaulio 
lietuvius atvykti į šias Lie
tuvių dienas ir Pasaulio lie
tuvių sporto žaidynes. Jūsų 
lauks svetingi Adelaidės tau
tiečiai. Jau dabar ruoškitės 
ir planuokite atvykti į vieną 
didžiausių Australijos lietu
vių renginių. Visais Lietuvių 
dienų reikalais prašome kreip
tis į komiteto pirmininkę Ja
niną Vabolienę: 25 McLachlan 
Ave., Glenelg North, South 
Australia, 5045. Telefonas (08) 
294-3792.

Žaidynių reikalais prašom 
kreiptis į Jurgį Jonavičių: 
27 Rickaby Street, Croydon 
Park, South Australia, 5008. 
Telefonas (08) 46-4775.

LD informacija



Lietuvių literatūros premijų įteikimo šventėje Niujorke iškilieji dalyviai - stebėtojai. Iš kairės: prof. VYTAUTAS 
SKUODIS, vysk. PAULIUS BALTAKIS, generalinis Lietuvos konsulas ANICETAS SIMUTIS Nuotr. V. Maželio
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C KllLTtMĖJE VEIKLOJE

Vilnius kitataučių raštuose
Dobužinskio, Mackevičiaus ir Sevelos atsiminimus pavarčius

Dail. Mstislavas Dobužins- 
kis (1875-1957), rusas ir orto
doksas, lietuviams geriausiai 
žinomas kaipo M. K. Čiurlionio 
mecenatas Peterburge, valsty
bės teatro scenografas Kaune 
(1929-1939) ir Vilniaus urbanis
tinių peizažų tapytojas, savo 
atsiminimų knygoje rašo:

“Vilniaus senovė tartum ap
glėbdavo mane (dargi ir gim
nazijoje), ir aš gyvenau įvai
riais padavimais, surištais su 
šiuo miestu, kaip ir savo vai
kystės mieste Naugarde. Buvo 
daug vietų, apie kurias buvo 
pasakojamos paslaptingos is
torijos: kalbėdavo, kad po 
miestu teka požeminė upė, kad 
iš pilies kalno veda kažkokie 
senoviniai požeminiai praėji
mai ir tuneliai net iki Trakų 
pilies. Šis kalnas su bokšto 
ir Gedimino pilies griuvėsiais 
iš visur buvo matomas ir pri
mindavo lietuvišką ‘Geležinio 
vilko’ padavimą — pusiau le
gendinio Lietuvos didvyrio 
pranašingą sapną. Kalno pa
pėdėje, aikštės viduryje, nuo
šaliai nuo kitų pastatų, sto
vėjo aukšta Šv. Kazimiero (Šv. 
Stanislovo, > Red.), katedros 
varpinė. Jos'griozdiška, keis
tos formos bazė lyg ir bylojo 
apie žilą senovę: pagal legen
dą, kuriai norėtųsi tikėti, šis 
masyvus, iš akmenų pastatytas 
varpinės pirmas aukštas ir 
buvo tas vadinamasis alto- 
rius-aukuras, ant kurio degė 
vaidilų prižiūrima amžina ug
nis. Tuo metu Vilnius dar ne
buvo gerai ištyrinėtas, tačiau 
nuolatos buvo užtinkami neti
kėti atradimai: vieno apleisto 
katalikų vienuolyno pože
miuose buvo rasta daug kau
kolių, stebinančių savo paslap
tingumu. Jos visos buvo pažy
mėtos raudonu kryžiaus ženk
lu kaktoje.

Legendinis, visų stebuklin
gu laikomas buvo Aušros Var
tų Dievo Motinos paveikslas; 
sargybinėje virš miesto vartų, 
buvo Lietuvos herbas — šuo
liuojantis riteris su ištrauk
tu kardu. Tarp žvakių ir lem
pelių švietė šios Madonos vei
das, įrėmintas sunkiuose auk
so drabužiuose, papuoštas ka
rūna, aureole ir tirštai ap
kabinėtas, kaip perlų vėriniu, 
sidabriniais ‘ex vota’ — širdi
mis, rankomis, kryžiais . .. Že
miau, pro vartus vedanti siau
ra gatvė visada buvo pilna klū
pančių žmonių. Brangiu šį 
miestą darė ir tai, kad didin
goje katedros šventovėje ilsė
josi karstuose didieji Lietuvos 
kunigaikščiai bei kunigaikš
tienės ir, pagal legendą, ko
vingasis Vytautas. Vilnius at
rodė pilnas paslaptingumo, 
didvyriškumo ir šventumo.

Nuo pat pradžios, per visą 
laiką, kol ten gyvenau, šis mies
tas man buvo mielas ir ‘sa
vas’; netgi gimnazija, kurios 
nemėgau, netrukdė šiems jaus
mams — jie pasiliko visam ma
no gyvenimui.”

Rašytojas Mackiewicz
Atleiskime Dobužinskiui 

jo klaidas. Tokį įspūdį jam pa
darė Vilnius XIX š. pabaigoje. 
Šis amžius Vilniuje pasibaigė 
su pirmojo pasaulinio karo 
pradžia. Kaip atrodė miestas 
po šio karo, rašo daugelio Lie
tuvą liečiančių knygų auto
rius, lenkų rašytojas Jozef 
Mackiewicz (1902-1985):

“Pats miestas pasikeitė pa
lyginti nedaug. Įspraustas 
tarp valstybių sienų, iš vienos 
pusės kurčiai spygliuotomis 
vielomis atitvertas sovietų, 

iš kitos dėl teritorinių ginčų 
uždarytas Lietuvos, atkirstas 
nuo istorinio, buv. Didžiosios 
Lietuvos kunigaikštystės že
mių užnugario, nustojo augęs. 
Gyventojų skaičius nedidėjo; 
gatvės ir siauri senamiesčio 
skersgatviai arba nė kiek ne- 
sumodernėjo, arba labai ma
žai. Nepasikeitė katalikų 
šventovės, ortodoksų cerkvės; 
tie patys liko tiltai per Nerį 
ir maži tilteliai per Vilnią, 
kuri, kaip ir anksčiau, tekė
jo, kunkuliavo, per neturtingo 
kvartalo akmenis, ir netgi tos 
pačios skalbėjos arba jų duk
ros daužė medinėmis kultu
vėmis ant plokščių akmenų 
patiestus skalbinius.

Kas gi dar pasikeitė mieste? 
Šalia vežikų atsirado keli tak
siai; vietoje konkės ėmė kur
suoti miesto autobusas; radi
jas tapo populiarus ir atsira
do orauostis.

Tiesa, dar viena naujovė, 
niekur jokiame vadove turis
tams nepaminėta, bet galinti 
daugelį paskatinti lankyti šį 
miestą galbūt labiau negu seni 
mūrai ir senos šventovės. Pa
čiame miesto centre, kavinės 
sodelyje, tarp banko, univer
salinės parduotuvės ir nakti
nio klubo, susisuko lizdus dau
gybė lakštingalų! Joks ornito
logas nesugebėtų tai išaiškin
ti. Būdavo gegužės, birželio 
mėnesį išeina žmonės iš nakti
nio klubo, girtuoklių triukš
mas atsimuša nuo vos aušros 
paliesto grindinio ir čia juos 
staiga pasitinka nepaprastas 
koncertas: gryna, krištolinė 
lakštingalos fleita. Viena, 
antra, ketvirta varžosi savo 
balsais, kurie aidi tuščiose 
miesto gatvėse! Būdavo atvy
kę iš kitur sustoja ir stebisi; 
būdavo girtas vietinis širdžių 
ėdikas sustoja ir prablaivė- 
ja; snaudžia klausydamiesi 
šio čiulbėjimo prie naktinio 
klubo sustoję taksių šoferiai; 
švintant grįžtančios namo ka
bareto šokėjos banaliai atsi
dūsta.

Toks buvo šis negausus mies
tas ir jo gyvenimas dieną bei 
naktį”.

Vilniaus lakštingalos neiš
nyko — jos čiulba gegužės-bir
želio mėn. pačiame miesto 
centre ir dabar.

Žydų Sevela
Efraim Sevela, dabar JAV 

gyvenantis Sov. Sąjungos žy
das, kelerius metus po karo gy
venęs Vilniuje, apie jį rašo:

“Jokiame kitame pasaulio 
mieste nėra tiek daug švento
vių, kaip Vilniuje. Galbūt tik
tai Romoje, bet Roma yra Ro
ma — pats popiežius ten gyve
na. O kas gi Vilnius? Nema
nau, kad kiekvienas skaityto
jas, imdamas į rankas mano 
knygą prieš tai žinojo, kad 
iš viso pasaulyje yra toks 
miestas.

O yra toks miestas. Jeigu 
jums nenusišypsos laimė ten 
pagyventi, daug prarasite to
dėl, kad šis unikalus miestas 
yra nuostabaus grožio ir dar 
nuostabesnio likimo.

Jis yra toks senas ir taip 
gerai kažkokiu stebuklingu 
būdu išsilaikęs, kad vaikš
čioji jo šaligatviais lyg po 
muziejaus sales, ir su kiek
vienu siauros gatvelės posū
kiu atsiveria kvapą užimantis 
vaizdas.

Kai reikia parodyti filme 
tokias gatveles ir pastatus, 
įrengiamos brangios dekora
cijos. Vilniuje jūs vaikščio- 
jate tokioje dekoratyvinėje 

aplinkoje visai natūraliai, 
nors atrodo, kad jūsų šių die
nų eilutė tarp šitų senienų 
ir nėra visai tinkama.

Išeini į plačią katedros 
aikštę ir prieš tave atsiveria 
Atėnai, panteonas, balta mūri
nė jo kopija — didinga kated
ra su apaštalų figūromis nišo
se tarp kolonų.

Virš aikštės, aukštai ant ža
lios kalvos, matyti raudoni 
tvirtovės bokšto griuvėsiai. 
Ir bokštas, ir kalva pavadinti 
Lietuvos kunigaikščio miesto 
įsteigėjo Gedimino vardu.

Už šios kalvos yra kita irgi 
žalumynuose paskendusi, iš 
kurios į dangų stiebiasi trys 
milžiniški cementiniai kry
žiai. Jie pastatyti pagonių, 
gyvenusių Neries slėnyje ir 
šių kalvų papėdėje, atsiverti
mui atminti.

O kokie rūmai įvairių stilių 
ir epochų žvelgia iš parkų ir 
sodų! Su akmeniniais liūtais, 
saugojančiais įėjimą, su ga
lingais atlantais, remiančiais 
savo pečiais balkonus. Šių rū
mų valdovų vardai — gyva ka
raliavimo istorija: Sapiegos, 
Tiškevičiai, Pacai, Radvilos . . .

O kokios pasigailėjimo ver
tos lūšnos vargšų kvartaluose! 
Kokie nemalonūs kvapai! Ta
čiau ir apskuręs Vilnius yra 
spalvingas, skaidrus, kaip ir 
visa kita šiame ypatingame 
mieste.

Tačiau ne rūmuose bei lūš
nose glūdi šio miesto grožis. 
Jo puošmenos yra šventovės. 
Eilė įvairiaspalvių varpinių 
virš raudonų čerpių stogų, 
virš dūmtraukių su besisukan
čiomis vėtrungėmis pagal ma
žų ir didelių varpų skambėji
mą. Tai Šventųjų Petro ir Po
vilo šventovė, Šv. Teresės, Šv. 
Rapolo, Šv. Kazimiero, Šv. 
Jono, Šv. Mykolo. Tai miestas, 
kuriame apsigyveno visi šven
tieji!

Šventovės ir karmeličių, 
pranciškonų, domininkonų, 
augustinijonų vienuolynai.

Nepasikartojantis Vilniaus 
šventovių grožis savo žavesiu 
apstulbina išdidžius svetim
šalius. Net Prancūzijos im
peratorius Napoleonas Bona
parte, pamatęs Šv. Onos plytų 
mezginius, kai jam grįžo kal
bos dovana, ištarė žodžius, 
kurių iki šiol Vilnius nepa
miršo: “Aš norėčiau ant del
no šį stebuklą nusinešti į Pa
ryžių". J.B.

Atsiųsta paminėti
ŠVIETIMO GAIRĖS, lietuviš
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Lygumų smilė
Niekur jokios poezijos mokyklos nelankiau 
Ir iš žymiųjų poetų nieko nepasimokiau. 
Visą gyvenimą gyvenau tarp lygumų. 
Apsuptas vienišų medžių, 
Kurie, grįžtant saulėtekiui, 
Vien tik saulės šviesa tegyvena.

Lapkričio laukų piligrimas
Rudens laukuos paklydęs piligrimas 
Neranda kelio grįžti į namus. 
Tik vėjas, ūžiantis tuščiuos lazdynuos. 
Jam beria į akis bekrintančius lapus. 
O kelio pabaigos vis nesirodo.
Atrodo, niekados jo nė nebus.
Bekraštės lygumos ir rudeniniai sodai 
Praranda paskutinius apdarus brangius. 
Tik prieš akis - vis nesibaigianti kelionė, 
Aplink šermukšnių kraujas ii- varnų šauksmai, 
Ir šlamančiuos eglynuose svajonės
Su rudeniniais vėjais blaškos lapkričio miškais . ..

Wilford Hill
Mane vėl prislegia rudens laukai, 
Šermukšniai kruvini ir vystantys žolynai. - 
Ant Wilfordo kalvos pageltę ąžuolynai, 
Iširę rožių krūmai, mirštantys aidai...
Akis man perveria galingi spinduliai 
Rugsėjo saulės, skęstančios toli, toli... 
Aplinkui miršta rudenio miškai visi, - 
Ir širdį vėl užlieja jausmas neramus. 
Nakčia dar spindi tolimas dangus. 
Virš Wilfordo kalvos žvaigždžių daugybė. 
Po ąžuolų šaknim jų miegas toks gilius...
Dar asonansais atsišaukia paukščių virtinės paklydę —

Lietus ir šlapdriba į žemę krenta.
Vidunaktį tarp kapinynų nyku ir klaiku.
Vien tik šešėliai cementiniais kryžiais slenka, 
Nakčia lankydami lietuviškus kapus.— 
Ir miegantys lietuviai virsta į fotonus
Ir šešėliuotom ugnimis vėl skrenda į namus- 
Į tuos gimtus namus, žaliuosius klonius, 
Pavirsdami į fosforinius ąžuolus šviesius.
Sustoję prie pelkynų apleistų, jie pradeda žaliuoti; 
Nakčia pasibeldžia j mirusius namus...
Ir vėl sustoję aikštėj, nuogi ir kraujuoti. 
Nutolsta mėlynais miškais ir dingsta tarp rūkų. — 
Mane vėl prislegia rudens laukai, 
Šermukšniai kruvini, ir apleisti gėlynai.— 
Ant Wilfordo kalvos belapiai ąžuolynai. 
Sušalę rožių krūmai, tolstantys aidai...

1987 m. Wilford Hill. Nottingham. Anglija 
Iš spaudai ruošiamo eilėraščių rinkinio “Tarp dviejų kontinentų”

Putino “Valdovas”Lietuvių dienose
Tradicinės Lietuvių dienos 

Klivlande paprastai atneša 
dvasinės atgaivos ir sutrau
kia nemažai žmonių. Šiais me
tais jos vyko lapkričio 7 ir* 8 
d.d. Ir šiemet rengėjai — Ln?-
tuvių Bendruomenės Klivlan- 
do apylinkės valdyba žiūrovų 
neapvylė: įdomios ir turtingos 
tautodailės ir tautinių lėlių 
parodos, skoningai išdėstytos 
abiejose Dievo Motinos para
pijos salėse sukėlė didelį su
sidomėjimą. Parodas atvežu
sių menininkių A. Jonynienės 
ir S. Šatienės dėka pasidžiau- 
gėm lietuviško tautinio meno 
pavyzdžiais.

Kavinėje tiekiami Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyk
los tėvų komiteto suruošti 
pietūs suteikė progą ne tik 
pasistiprinti, bet ir paremti 
mokyklą.

Didžiausia padėka tenka 
Lietuvių Bendruomenės val
dybai, pirmininkaujamai VI. 
Čyvo, už Los Angeles Dramos 
sambūrio iškvietimą. Tai pa
reikalavo daug pastangų, 
bendradarbiavimo ir nemažai 
lėšų. Klivlando lietuvių vi
suomenė atsiliepė šiltai ir 
pozityviai — aukojo ir gausiai 
dalyvavo vaidinime.

Lietuviškas teatras — retas 
paukštis Klivlando lietuviš- 

Scena iš V. Mykolaičio-Putino veikalo “Valdovas”, suvaidinto Los Angeles 
lietuvių dramos sambūrio. Kairėje - vaidila SAULIUS STANCIKAS, de
šinėje - DANGUOLĖ — SIGUTĖ MIKUTAITYTĖ Nuotr. V. Maželio

Petro Maželio, tada dar Kliv
lande gyvenusio, A. Rukšėno 
veikalo “Posėdis pragare” pa
statymą . . .

Vinco Mykolaičio-Putino 
drama “Valdovas” — sunkus 
veikalas, pareikalavęs iš ak
torių kieto darbo ir didelių 
sugebėjimų. Būdama eilinė 
žiūrovė, nesiimsiu jo nei ver
tinti, nei kritikuot. Tai pada
rys šios srities žinovai. Ta
čiau manau, kad tai buvo vie
nas geriausių Klivlande maty
tų veikalų. Džiugu, kad yra 
žmonių, aukojančių savo laiką, 
talentą ir pastangas lietuviš
kam teatrui. Teatras gi — tai 
puikus įrankis palaikyti lie
tuvybei išeivijoj. Įtikinančiai 
savo vaidmenis atliko pagrin
diniai veikėjai — Vincas Dovy
daitis — Krušna ir Sigutė Mi- 
kutaitytė — Danguolė. Už tai 
jie jau buvo vertai apdovanoti 
geriausių aktorių titulais Teat
rų festivalyje Čikagoje.

Ypatingai didelį pasigėrėji
mą kėlė visų aktorių, įskaitant 
pačius jauniausius, graži lie
tuviška kalba. Įdomios dekora
cijos (nelengva jas gabenti iš 
kolonijos į koloniją!) ir apran
ga prisidėjo prie spektaklio 
įspūdingumo.

Dalia Staniškienė

Rudeninį veiklos sezoną Balti- 
morėje Lietuvių namų valdyba, 
vadovaujama pirm. Balio Bra- 
sausko, rugsėjo 19 d. pradėjo 
Klivlando vyrų okteto ir sol. 
Irenos Grigaliūnaitės koncertu. 
Oktetui dabar vadovauja jaunas 
muz. Raimundas Kavaliauskas, 
pakeitęs mirusį steigėją bei il
gametį vadovą a.a. Rytą Babic
ką. Pastarojo atminimas buvo 
pagerbtas koncerto dalyvių at
sistojimu. Oktetas padainavo 
beveik 20 tradicinių ir estra
dinių dainų, kurių penkios buvo 
atliktos su sol. I. Grigaliūnaite. 
Visi džiaugėsi, kad populiarusis 
Klivlando vyrų oktetas ir sol. I. 
Grigaliūnaite neužbaigė darbo 
su velionies R. Babicko mirtimi, 
bet jį dabar žada tęsti su naujuoju 
vadovu R. Kavaliausku.

Lietuvių klubo Klivlande kul
tūrinę bei visuomeninę 1987 m. 
$1.000 premiją vertintojų komisi
ja — Rita Balytė, Pranas Joga ir 
Aldona Miškinienė paskyrė Die
vo Motinos parapijos klebonui 
kun. Gediminui Kijauskui, SJ. 
JAV lietuvių Klivlando kolonija 
šia premija įvertino kun. J. Kijaus- 
ko, SJ, paramą lituanistiniam švie
timui, jo tautinio bei religinio 
ugdymo darbus. Premija įteikta 
metiniame Lietuvių namų baliuje 
rugsėjo 26 d. Programą atliko so
listas ir dabartinis M. K. Čiurlio
nio ansamblio vadovas Bronius 
Kazėnas su jaunąja pianiste Laima 
Šarkaite, studijuojančia valstybi
niame Klivlando universitete pas 
žymųjų pianistą prof. Andrių 
Kuprevičių.

Montrealietis poetas Henrikas 
Nagys spalio 21 d. aplankė Le
mento lietuvius prie Čikagos. Jo 
poezijos vakarą Ateitininkų na
muose surengė LB Lemento apy
linkės valdyba. Pirmoje vakaro
nės dalyje H. Nagys skaitė nau
jus ir rinkiniuose jau atspausdin
tus savo eilėraščius. Antroji da
lis buvo skirta jo ir kompozito
riaus Aleksandro Stankevičiaus 
kantatai “Kryžių ir Rūpintojėlių 
Lietuva”. H. Nagys aiškino, kaip 
kantata buvo parašyta, skaitė 
jai specialiai sukurtus savo eilė
raščius. Vakaronės dalyviai su 
pačia kantata susipažino iš H; Na- 
gio atsivežtos kasetės. Įrašas pa
darytas Montrealyje. Ten H. Na- 
gio ir A. Stankevičiaus kantata 
“Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva” 
buvo atlikta pirmą kartą. Ji pa
kartota lapkričio 14 d. Toronte, 
švenčiant Lietuvos krikšto 600 
metų sukaktį.

Dainos ir literatūros vakarą 
Niujorko lietuviams 1987 m. spa
lio 31 d. Kultūros židinyje suren
gė JAV LB Niujorko apygardos 
valdyba, susitarusi su Lietuvių 
rašytojų draugija. Šios organiza
cijos 1986 m. $2.000 premija įteik
ta Antanui Vaičiulaičiui už nove
lių bei apsakymų rinkinį “Vidur
naktis prie Šeimenos”. Pavėluota 
1985 m. premija, padalinta į dvi 
dalis po $1.000, buvo įteikta Čes
lovui Grincevičiui už pasakų bei 
apysakų rinkinį “Vidudienio var
pai” ir Pauliui Jurkui už jo sak
mes “Kai Vilniaus liepos žydi”. 
Šios premijos paskyrimą suvėlino 
pirmoji vertintojų komisija, ne
radusi premijuotinos knygos, ir 
Lietuvių rašytojų draugijos valdy
bos nutarimas, kad premija turi 
būti paskirta. Tai atliko antroji 
vertintojų komisija, 1985 m. pre
miją padalinusi į dvi dalis. Šių 
metinių premijų mecenatas — 
JAV lietuvių fondas. Literatūros 
vakare dalyvavo ir JAV LB kultū
ros tarybos 1986 m. literatūrinės 
$3.000 premijos laureatas Bernar
das Brazdžionis, ją gavęs 1987 m. 
balandžio 4 d. Čikagoje už dar ne
išleistą eilėraščių rinkinį “Po 
aukštaisiais skliautais”, skaitęs 
savo kūrinius su kitais laureatais. 
Dainos ir literatūros vakaras bu
vo susietas su dviem sukaktim — 
Maironio 125 metų gimimo ir Mar
tyno Mažvydo "Katekizmo”, pir
mosios lietuviškos knygos, pasi
rodymo prieš 440 metų. Montrea- 
lietė sol. Gina Čapkauskienė kon
certui su pianistu William Smid- 
dy buvo pasirinkusi tik lietuviš
kas dainas. Koncertą ji pradėjo 
M. K. Čiurlionio, A. Kairiūkščio, 
V. Klovos, V. Jakubėno, K. V. 
Banaičio harmonizuotom lietuvių 
liaudies dainom. Toliau skambėjo 
pagal poetų žodžius sukurti kom
pozitorių kūriniai: J. Gruodžio 
“Rūta” ir “Diemedžiu žydėsiu", 
V. Jakubėno “Mėlyni varpeliai” 
ir “Gėlės iš šieno", B. Budriūno 
"Mano meilė", J. Stankūno “De
besėliai”, G. Gudauskienės “Gin
tarėlis” ir “Aš čia gyva”, A. 
Stankevičiaus “Motinos ranka", 
J. Govėdo “Liepsnelė" ir "Laimės 
rytas”.

Kybartų kultūros namų pučia
mųjų orkestras “Kybartai” grįžo 
iš koncertinės išvykos R. Vokie
tijoje. Keturi koncertai buvo su
rengti Leipcige, Erfurte ir R. Ber
lyne. Saviveiklininkų orkestras 
išvykai buvo paruošęs specialią 
programą, jon įtraukdamas so
vietų ir vokiečių kompozitorių 
kūrinius.

Šiintosioms poeto Adomo Lus
to (1887-1961) gimimo metinėms 
atsiminimų vakaras buvo sureng
tas 1987 m. spalio 19 d. Kaune 
Lietuvos literatūros muziejaus. 
Velionies gyvenimą bei jo kūry
binį palikimą aptarė literatūra- 
logas K. Doveika. Atsiminimais 
dalijosi žurnalistas A. Liepsno
ms, buvusi A. Lasto mokinė E. 
Majūnaitė, skulptorė D. Danytė. 
Velionies kūrinius skaitė akto
rius A. Žekas, vakarui vadovavo 
poetas A. Mikuta. A. Lasto kapą 
Petrašiūnų kapinėse aplankė gru
pė kauniečių rašytojų ir literatū
ros muziejaus darbuotojų.

Poetas Maironis 1883-84 m. 
studijavo literatūrą Kijevo uni
versitete, kuris nuo 1939 m. va
dinamas tautinio ukrainiečių poe
to Taraso Ševčenkos (1814-1861) 
universitetu. Maironio 125 metų 
gimimo sukaktis šiame universi
tete paminėta 1987 m. spalio 28 
d. Universiteto salę papuošė 
abiejų poetų — ukrainiečio Šev
čenkos ir lietuvio Maironio port
retai. Vakarą pradėjo Ukrainos 
rašytojų sąjungos Kijevo skyriaus 
valdybos sekr. Ivanas Dračius, 
primindamas talentingą poetą 
Maironį, kurio kūryba buvo ku
pina meilės savo tautai, tikėjimo 
savo krašto ateitimi. Poetas ir 
vertėjas Anatolijus Nepokupnas, 
pasinaudodamas M. Gorkio minti
mi, pabrėžė, kad tautos talentą 
lemia ne jos didumas. Esą tai liu
dija lietuvis Jonas Mačiulis, 
literatūriniam pasauliui žinomas 
Maironio vardu. Apie jo kūrybi
nio palikimo reikšmę kalbėjo Vil
niaus pedagoginio instituto do
centė Irena Slavinskaitė, Lietu
vos literatūros muziejaus Kaune 
bendradarbė Dalia Laurinavičie
nė, poetas ir vertėjas Vladas 
Šimkus. Maironio kūrinių verti
mus ukrainiečių kalbon ir jam 
skirtus savo eilėraščius skaitė 
ukrainiečiai poetai — Dmitrijus 
Čeredničenka, Stanislavas Tel- 
niukas, Nadežda Neporožniaja, 
Pavelas Movčianas. Vakaras baig
tas koncertu, kuriame lietuvių 
dainas atliko ukrainiečiai liau
dies ir profesiniai dainininkai, 
pritariant ukrainietiškiems liau
dies instrumentams. Dar prieš šį 
minėjimą 1987 m. spalio 7 d. Vil
niuje, Taraso Ševčenkos gatvėje, 
buvo pasodinti du ąžuoliukai. 
Ukrainiečių poetui T. Ševčenkai 
skirtą ąžuoliuką Lietuvos rašy
tojų vardu pasodino poetai E. 
Matuzevičius ir M. Karčiauskas, 
ąžuoliuką Maironiui ukrainiečių 
rašytojų vardu — poetai P. Osa- 
džiukas ir D. Čeredničenka.

Maironio 125 metų gimimo su
kakčiai skirtą parodą Vilniuje su
rengė respublikinė Lietuvos bi
blioteka, panaudodama fonduose 
sutelktą medžiagą. Parodos ati
daryme 1987 m. lapkričio 2 d. 
apie Maironio įtaką lietuvių kul
tūrai kalbėjo poetai A. Drilinga 
ir V. Daunys. Bibliotekos direk
torius V. Bulavas pabrėžė, kad 
parodai panaudota apie pustre
čio šimto rodinių, vispusiškai 
nušviečiančių Maironio gyveni
mą ir kūrybą. Senųjų leidinių 
skyriuje buvo 1885 m. “Aušroje” 
išspausdintas Maironio eilėraš
tis “Lietuvos vargai”, pirmoji 
“Pavasario balsų” 1895 m. laida 
Tilžėje, tais pačiais metais ten 
pasirodžiusi poema “Tarp skaus
mų į garbę”, pasirašyta St. Gar
nio slapyvardžiu. Kituose sky
riuose buvo sutelkti poezijos, 
dramų, istorinių veikalų leidi
niai. Maironio populiarumą at
skleidė turtingas parodos sky
rius “Literatūra apie J. Mačiulį- 
Maironį". Parodoje taipgi buvo 
daug pagal Maironio eilėraščius 
sukurtų dainų gaidų, plokštelių, 
dailininkų darbų nuotraukų. Ver
timų skyriuje lankytojų laukė 
Maironio kūriniai rusų, lenkų, 
latvių, vokiečių, vengrų bei kito
mis kalbomis. Jo populiarumą 
liudijo ir įvairiakalbė informaci
nė medžiaga enciklopedijoje, bi
bliografiniuose bei literatūriniuo
se žodynuose. Parodą papildė iko
nografinė medžiaga — Maironio ir 
jam artimų žmonių nuotraukos, 
rankraščių faksimilės, laiškų fo
tokopijos. Savotišku vadovu pa
rodoje tapo bibliotekininkės R. 
Aglinskaitės kruopščiai paruoš
tas katalogas. V. Kst.
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ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
999 College St.. Toronto. Ontario M6H 1A8 

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9.00 v. ryto iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind............ 774%

180-364 d. term, ind............ 774%
1 metų term, indėlius.......  77z%
2 metų term, indėlius.......  73A%
3 metų term, indėlius....... 8 %
1 metų GlC-met. palūk....... 9 %
2 metų GlC-met. palūk......  91/4%
3 metų GlC-met. palūk  93A%
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 872% 
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 772% 
RRSP-1 metų term. ind. ... 83/4% 
Specialią taup. s-tą ........... 7 %
Taupomąją sąskaitą   6 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk . 7 % 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo ........................ 11 %
Sutarties paskolas

nuo ........................ 11 %
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 1074%
2 metų .................. 103/4%
3 metų .................. 11 %
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 93/4%

Draudžiame asmenines Ir sutar
ties paskolas iki $15,000 ir narių 
gyvybę Iki $2,000 už santaupas 
laikomas šėrų, čekių Ir taupymo 
sąskaitose.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgičius Iki 75% įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio už išra
šytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 35 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir 

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

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

A.? GOMES
Real Estate & Insurance Ud.

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD, --------------------’--------~~----------------------------
Etobicoke, Ont. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

professionals inc. Realtor

ETOBICOKE CENT
RAL. Trijų miegamų
jų vienaaukštis, pri
jungtas garažas, baig
tas rūsys, centrinis šil- 
dymas-vėsiniinas, ži
dinys, $228,900. ANTANAS GENYS

HIGH PARK. Dviejų 
aukštų jungtinis na
mas (semi), trys miega
mieji, židinys, rūsys, 
garažas, $182,000.

CLOVERDALE MALL. 
Vienaaukštis namas, 
trys miegamieji, baig
tas rūsys, ekstra prau
sykla, $189,000.

'........   h
an independent member broker

1 east mall crescent 
etobicoke, Ontario M9B 6G8

232-9000 
res: 231-2839

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 ((pietus) Wharton Way.
Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus.
Savininkas J. Tamošiūnas

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

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

ZHIctotd Simpson's, 176 Yonge St.,
zHlolCilo Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Kliento patogumui, susitarus, atvažiuotu i namus

Vaikų kaukių baliuje, kurį surengė Toronto Prisikėlimo salėje jaunų šeinių sekcija. Iš kairės: Barakauskaitė, 
Valiulytė, Benotaitė ir Duliūnaitė Nuotr. St. Dabkaus

Aukos žuvusiu paminklo fondui
Garbės fundatoriai

Vilniaus šaulių rinktinė - $4000, 
DLK Mindaugo šaulių kuopa - 
$2000 ir pasižadėjimas įmokėti 
vėliau - $1000, LKV s-gos “Ramo
vė” Montrealio skyrius - $1000 ir 
pasižadėjimas $1000, Vlado Pūtvio 
šaulių kuopa - $1000, LK kūrėjų- 
savanorių Toronto skyrius - $1000, 
A. Kalvaitis - $1000, A. O. Mylė - 
$1000, A. Borkertas - $1000, M. P. 
Krilavičiai - $1000, F. M. Timu- 
kai-$1000.

Fundatoriai
VŠR moterų sekcija - $846.35, 

Stp. Ulbinas - $500, J. Šarapnickas
- $500, M. Vaškevičienė - $500, A.
S. Petkevičiai-$500.

Aukotojai
P. Leverienė -$300, B. Vileita - 

$200, “Neringos” jūros šaulių kuo
pa - $300, V. Tamošiūnas - $100, 
dr. H. Nagys - $50, A. Kenstavi- 
čius - $100, kun. K. Raudeliūnas - 
$60, S. Varanka - $100, A. A. Paš- 
kevičiai -$100, A. L. Jurjonai -$50, 
LAS Montrealio skyrius - $200, dr. 
P. Lukoševičius - $100, V. A. Bu- 
ragai - $50, K. Čeputis - $125, E. 
Kardelienė - $20, J. Sakalauskas - 
$100, S. Paciūnas - $100, J. Aukš
taitis - $100, S. M. Petruliai - $100, 
V. V. Ivanauskas - $50, P. Gabrys - 
$100, Iz. Mališka - $50, Gen. T. Dau
kanto jūros šaulių kuopa - $50, A. 
Čepulis - $100, P. Juodelis - $50, 
K. Laskauskas - $20, M. P. Kiela - 
$20, Z. Barysas - $25, kun. S. Ši
leika -$100, S. Stankevičius-$100, 
V. Dubickas - $100, E. Kilius - 
$100, J. Liutkuvienė - $100, K. E. 
Naudužai - $100, Stp. Šetkus - $25, 
M. S. Meškauskas-$50, J. H. Bitne- 
riai - $100, P. Dikaitis - $25, J. 
Priščeponka - $100, A. Petkevičie
nė - $50, V. Jakonis - $10, dr. K. 
Bobelis - $50, J. L. Giedraičiai - 
$25, J. Dapkus - $30, P. Tekutienė
- $20, dr. V. Pavilanis - $100, J.
T. Kiškūnai - $50, S. A. Underiai
- $50, J. V. Margis - $100, J. Staš
kevičius - $100, L. Bulotienė - $20, 
K. Andriuškevičius - $25, Alb. Ru
sinas - $25, V. Keturkienė - $100, 
O. Sitkauskienė - $50, A. Kudžma - 
$10, B. Jackus - $20, K. Bubelis - 
$20, A. Domeika - $30, kun. J. Ara- 
nauskas - $100, V. S. Rusliai - $20,

Kanados Lietuvių Bendruomenė
• Š.m. lapkričio 26 d. Toronto 

“Royal York” viešbučio koncertų 
salėje įvyko Pasaulio ukrainiečių 
moterų federacijos suvažiavimas. 
Svečių tarpe buvo Kanados min. 
pirmininko pavaduotojas D. Ma- 
zankowski ir Ontario provincijos 
gubernatorius Lincoln Alexan
der. Vienintelė iš kitų etninių 
grupių dalyvavo KLB krašto val
dybos sekretorė dr. Marija Aršti- 
kaitytė-Uleckienė.

• Š.m. lapkričio 11-14 d.d. 
Edmontone įvyko trečioji Kana
dos konferencija “Daugiakultūris 
ir tarpkultūris švietimas”. Lie
tuviams joje atstovavo Rima Gus- 
tainytė ir Nijolė Karosaitė iš 
Toronto. Konferencijoje valsty
bės sekretorius David Crombie 
pranešė, kad jis paruošė dau- 
giakultūrj įstatymų, kuris ofi
cialiai pripažins kultūrinį Ka
nados įvairumą. Federacinė val
džia bus įpareigota puoselėti 
daugiakultūrį gyvenimą Kanados 
visuomenėje.

• Baltijos valstybių konsulų 
klausimu laiškų vajus neseniai 
pradėtas lietuvių tarpe jau susi
laukė 130 laiškų min. pirm. Mulro- 
niui ir užsienio reikalų min. Joe 
Clarkui. Šiuo klausimu Edmon- 
tono-Strathcona parlamento na
rys David Kilgour taip pat parašė 
laišką J. Clarkui.

• Lapkričio 24 d. įvyko “Juodojo 
kaspino” dienos komiteto vaka
rienė “Royal York” viešbutyje 
Toronte. Dalyvavo per 300 asme
nų. Didžiausią dalyvių skaičių 
sudarė ukrainiečiai ir lenkai. 
Lietuvių buvo tik 11, jų tarpe KLB 
krašto valdybos ir JKD Kanados 
komiteto narys Algirdas Vaičiū
nas, KLB Toronto apylinkės valdy
bos atstovai ir jaunas JKD veikė
jas adv. Audrius Stonkus iš Hamil
tono. Vakarui vadovavo JKD tarp
tautinio komiteto pirm, estas Mar
kus Hess. Pagrindinis kalbėtojas 
Kanados krašto apsaugos min. Per

Z. Jakubonis - $20, J. Ladyga - $10,
O. Čečkauskienė - $10, G. Rudins- 
kienė - $25, KLB Britų Kolumbijos 
apylinkė - $100, A. Gačionis - $10, 
V. Montvilas - $10, J. Varanavi
čius - $10, Br. Rinkevičius - $20, 
A. Daniliauskas - 50, M. Bulvičie- 
nė - $10, A. Valienė - $10, J. V. Da
giliai - $10, S. Vaitkevičius - $20,
P. Žilėnas - $20, V. J. Biliūnai - 
$50, A. L. Grigelis - $25, A. J. Kar
tis - $50, A. P. Česnuliai - $20, O. 
Voroninkaitienė - $50, S. Augonis 
-$100, O. Žadvydas-$50, J. Pr. Mic- 
kai - $50, A. Gaurienė - $10, Alb. 
Korsakas - $20, H. Čepas - $25, M. 
Gaputytė -$100, V. Lietuvininkas - 
$25, E. Milkus - $25, Stasio But
kaus šaulių kuopa - $100, S. Ogin- 
tas - $20, V. Slušnys - $20, L. Gru- 
novas - $10, A. Lukas - $20, V. Jo
mantas - $25, Romo Kalantos šau
lių kuopa - $200, Klaipėdos jūros 
šaulių kuopa - $100, VI. Vilčinas
- $20, DLK Kęstučio šaulių kuopa - 
$100, S. P. Petrušaičiai - $20, Br. 
Develis - $20, J. Petkūnas - $20, 
M. Wedeikes - $20, N. Petkevičie
nė - $20, S. Ryzhnek - $10, K. Bun- 
garda - $10, B. Kaminskas - $4, B. 
Venslovas - $20, E. Ramanauskie
nė - $5, J. A. Gedrimas - $10, M. 
Charoman - $5, Z. Stanaitis - $10, 
J. Kažemėkas - $10, R. J. Bagdo
nas - $10, G. P. Breichmanai - $10, 
J. E. Bubniai - $10, M. J. Tarvydas
- $50, G. A. Vinerskis - $10, A. D. 
Jankūnai - $40, J. Andriukaitis - 
$20, A. Mingėla - $50, J. Pilkaus
kas - $10, Pr. Krivinskienė - $10,
J. Astas — $20, St. Dalius - $30, S.
K. Karaška - $5, A. Mačiulaitis - 
$20, Ed. Galinis - $10, M. Benkys - 
$20, J. Stašaitis - $10, G. Bakaitis
- $5, P. Brazas - $5, J. Blekaitis
- $10, V. Motiejūnas - $5, N. Luko
ševičienė - $5, P. Šimelaitis - $20, 
D. Bekzaitis - $5, A. Pranckūnie- 
nė - $50, L. Pulianauskas - $10, 
P. Pranevičius - $10, P. V. Briz- 
gys - $20, P. P. Armonas - $20, prel. 
J. Balkūnas - $20, O. Daukantas - 
$10, A. Gaška - $10, A. Paulionis - 
$10, Kraujalis - $10, Ed. Baliūnas
- $10, J. Tūzas - $5, E. Ražėnas - 
$5, A. Verbila-$5.

“Vilniaus” šaulių rinktinės 
informacija

rin Beatty labai šiltai atsiliepė 
apie JKD komiteto nuveiktus dar
bus. Jis sutiko su šūkiu “Taika 
laisvėje”. Toliau ji pastebėjo, kad 
Kanados ekonominiai ryšiai su Va
karų valstybėmis neleidžia jai 
likti visai neutralia, nes geogra
finė padėtis nėra tam palanki. Ap
gailestavo, kad Kanada savo ap
saugai išleidžia mažesnę dalį sa
vo visų valstybinių pajamų 
negu Šveicarija ir Švedija. Ka
nada negali išvystyti tokio gyny
bos aparato, kad galėtų viena ap
saugoti savo sienas.

Daugiakultūrė Ontario istori
jos draugija, renkanti medžia
gą apie tautinių grupių veiklą 
ir ją tyrinėjanti, leidžia žur
nalą “Polyphony”, kuriame 
būna straipsnių ir lietuvių 
autorių. Seniąu A. Stankus 
yra rašęs apie Šv. Jono Kr. 
draugiją, prof. Robert H. Har
ney — apie komunistinės link
mės lietuvių veiklą. Milda Ba
nytė yra parašiusi straipsnį 
apie lietuvių parapijas To
ronte (1984 m., Vol. 6, No. 1). 
Jos straipsniui skirti 6 pus
lapiai. Aprašoma dviejų para
pijų įsteigimas bei jų praei
tis, bet neminima trečioji 
lietuvių evangelikų Išgany
tojo parapija. Pridėtos ketu
rios nuotraukos — “Bangos” 
choro (1931 m.), SLA 236 kuo
pos (1936 m.), besisteigiančios 
Prisikėlimo parapijos ir Mai
ronio mokyklos. Tai dar mažai 
ištirta sritis. Atrodo, kad M. 
Banytės straipsnyje yra ne
tikslumų, kuriuos reikėtų pa
tikrinti. Be to, jame nemini
mas Šv. Jono Kr. parapijos per
kėlimas į Mississaugą ir pava
dinimas nauju Lietuvos kanki
nių vardu. Šiai parapijai 1988 
m. sueis 60 metų, o nuo Lietu-

Ateitininkų žinios
Į žiemos kursus Dainavoje kvie

čiame visus moksleivius nuo XI 
iki XII sk. ir pirmamečius studen
tus. Pradžia — gruodžio 26, šešta
dienį, po pietų, pabaiga — sausio 
1, penktadienį. Kaina — $120 as
meniui. Registracijos lapai bei pa
pildomos žinios gaunamos vieto
vių kuopose. Darius Mičiūnas, 

MAS cv pirmininkas

Aukos jaunimo 
kongresui

$100: KLK moterų dr-jos Prisi
kėlimo par. skyrius, J. Pacevičie- 
nė, Jonas Sungaila, Dainius Vai
dila; $25: Juozas Morkūnas, A. M. 
Pranevičiai, G. V. Radzevičius; 
$20: E. Abromaitis, C. V. Daily- 
džiai, p. Dirmantienė, kun. K. Kak
nevičius, V. Kubilius, P. J. Malis, 
P. Skabliauskas, VI. Sonda, Stp. 
Varanka; $10: P. Augaitis, V. Jasi- 
nevičienė, P. G. Paulionienė; $5: 
M. F. Yokubynienė; $2: p. Dubic- 
kienė.

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

gas S. Stevenso aiškinimasis, 
kad jis, būdamas pramonės mi- 
nisteriu, nieko nežinojo apie 
savo instituciją, tvarkomą 
žmonos Noreen. Asmeninę sa
vo sekretorę toje institucijo
je Shirley Walker tom parei
gom ministeris atsigabeno į 
pramonės ministeriją. Teisė
jas W. Parkeris beveik tris mė
nesius trukusiuose tyrimuo
se nustatė net 14 anuometinio 
pramonės ministerio S. Ste
venso tarnybinių reikalų pa
žeidimų savo finansinės insti
tucijos naudai. Informacijas 
jam teikė žmona Noreen ir net
gi jo asmeninė sekretorė S. 
Walker, gavusi algą iš pramo
nės ministerijos ir tuo pačiu 
metu dirbusi finansinėje S. 
Stevenso institucijoje. Buvęs 
pramonės ministeris S. Ste
vens ir dabar sakosi nepažei- 
dęs jokių taisyklių ir netgi 
kalba apie teisėjo W. Parke
rio sprendimo apeliaciją. Tei
singumo ministeris R. Hnaty- 
shynas šį kartą iš anksto pa
skelbė, kad tokiu atveju ape
liacijos išlaidas turės padeng
ti pats S. Stevens.

Visą Kanadą nustebino ne
legalus 173 sikų vyrų ir vienos 
moters atplaukimas 1987 m. 
liepos 12 d. ir jų slaptas išli
pimas iš laivo Naujosios Ško
tijos Charlesville vietovėje. 
Sunaikinę dokumentus, jie vai
dino politinius pabėgėlius ir 
pasiprašė politinės globos Ka
nadoje, nors vėlesni faktai 
liudijo, kad buvo atplaukę iš 
V. Europos. Sikai kurį laiką 
buvo izoliuoti ir tiriami Hali- 
fakse, o vėliau buvo išleisti 
pas savo globėjus kituose Ka
nados miestuose. Šiuo metu 
dar tebėra svarstomas jų pa
silikimo Kanadoje klausimas 
su oficialiomis imigrantų tei
sėmis. Tie sikai turi regist
ruotis kas dvi savaitės arti
miausioje imigracijos įstai
goje. Babar staiga paaiškėjo, 
kad du sikai Toronte ir trys 
Vankuveryje jau prieš tris mė
nesius nutraukė registravimą
si. Juos įsakyta RCPM policijai 
surasti ir suimti.

Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau $2,000. 
Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $15,000. Nemo
kamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės perlai
dos, kelionės čekiai (American Express).

na 1 IFTI llfll 1 l/HFRITA

PARAMA LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

MOKA: IMA:
774% už 90 dienų term, indėl.
71/<% už 6 mėn. term, indėlius 
772% už 1 m. term, indėlius 
73/<% už 2 m. term, indėlius
8 % už 3 m. term, indėlius
9 % už GIC 1 m. garantuoti

investavimo pažymėjimai
97«% GIC 2 m. garantuoti 

investavimo pažymėjimai

už asmenines 
paskolas nuo.......  1072%

už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages):

su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ......................  1072%
2 metų .....................  11 %
3 metų ...................... 117«%
(fixed rate)

8 % už pensijų planą
(variable rate)

83/<% už 1 m. term, pensijų planą
8 % už pensijų fondą-RRIF

(variable rate)
6 % už taupymo s-tas
574-7% kasd. palūkanų sąskaita
43/4-53A% už kasd. pal. čekių sąsk.

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ........ 972%
(variable rate)
Asmenines paskolas duoda

me iki $65,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto.
Kitos paskolos: (Line of Credit) 
ir antrieji mortgičiai.

AKTYVAI virš 64 milijonų dolerių

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8 v. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A6

Telefonas 532-1 1 49

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC. 
121 Willowdale Ave., Suite 106, Willowdale, Ont. M2N 6A3. 

Telefonai: 225-5699 arba 489-1543
Nekilnojamo turto įstaiga, tarnaujanti tautiečiams nuo 
1951 metų. Lietuviams nuolaida namo pardavimo atveju. 
Alfonsas Garbenis, sn. (tėvas) ir
Alfonsas Garbenis, jn. (sūnus) - savininkai 

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. Ėcon. CRA, SRA, kvalifikuotas 
įkainotojas nuosavybių - mortgičių, palikimų, investačijų, (V. Day 
Capital Gains) ir patarėjas kituose nekilnojamo turto reikaluose.

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

(Arti Toronto Lietuvių namų)

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

DRAUGIŠKAI PA TARNAUS

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

Tel. 535-2331 
arba 537-2869

KINGSWAY NATIONAL
THE SIGN OF DISIINC T ION

daiva t. dalinda, ba.
associate broker

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

232-2322
DEŠIMTIES METŲ PATYRIMAS

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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

Justinas Raškauskas

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).

624-6336 namų 897-0068-WiiilC ~~T
| allan BROWN■mini.... .. I

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

vos kankinių šventovės pasta
tymo bei pašventinimo — 10 
metų. Ta proga derėtų paruoš
ti pilną parapijos istoriją 
lietuvių ir anglų kalbomis bei 
ją išleisdinti atskira knyga.

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



TORONTO
Vietoj kalėdiniu sveikinimu 

atvirukais įsirašė į bendrą sveiki
nimą ir paaukojo “Tėviškės žibu
riams": $35 — Jonas ir Zita Didž- 
baliai, dr. A. ir Z. Saunoriai, An- 
caster, Ont.; $30 — Ona ir Vincas 
Naruševiėiai, West Lome, Ont.; 
$28 — Monika Jasionytė; $25 — Ge
nutė ir Augustas Senkai, Marytė ir 
Vacys Vaitkai, Wasaga Beach, 
Ont., Liuda, Alfredas Stulginskai, 
Siūlių šeima, Hamilton, Ont., O. L. 
Rimkai ir šeima, Juozas ir Janina 
Šarūnai, J. T. Ciparių šeima, Rod
ney, Ont., Mindaugas Šelmys, 
Joana ir Vladas Plečkaičiai, E. 
Bersėnienė ir šeima, Hamilton, 
Ont., Viktoras ir Irena Priščepion- 
kos, Ottawa, Ont., Aldona ir Juo
zas Petrauskai su šeima, Ona ir 
Leonas Radzevičiai, Oakville, 
Ont., R. ir E. Namikai su šeima, 
Magdalena, Joana ir Juozas Zen- 
kevičiai, Zosė Martinaitienė ir 
Juozas Žadeikis; $20 — Kostas 
ir Eugenija Gapučiai, Bothwell, 
Ont., Stasė ir Aleksandras Kalū- 
zos, Elena Draudvilienė, J. O. 
Staškevičiai, Port Colborne, Ont., 
Jonė ir Stasys Paketurai, West 
Lome, Ont., Marija ir Juozas Za- 
žeckai, Cambridge, Ont., Pranas 
ir Domicėlė Dauginai ir sūnus Al
gimantas, St. Catharines, Ont., 
Irena ir Jonas Žiurinskai, S. V. 
Kneitai, Oshawa, Ont., Marija ir 
Jurgis Astrauskai, Audronė ir An

tanas Kazanavičiai, Jonas ir Nijo
lė Šimkai su šeima. Stasys ir Re
gina Valickiai, Vladas Žemaitis, 
Pefferlaw, Ont., Birutė Norkienė 
ir dukra Kristina, Joana ir Juo
zas Rovai, Algis ir Marytė Duda- 
ravičiai; Edmonton, Alta., Vladas 
Kezys, Ancaster, Ont., Marta ir 
Albinas Radžiūnai, Vida. Feliksas 
Mockai ir šeima, E. ir L. Rudai
čiai, Elena ir Pranas Žuliai, V. 
ir E. Krikščiūnai, Wasaga Beach, 
Ont., G. ir B. Trinku šeima, Jonas 
Dervaitis, St. Catharines, Ont.; 
$18 — Aldona ir Jonas Kutkos, 
Welland, Ont.; $16 — M. P. Pranai
čiai; $15 — B. K. Žutautai, Anta
nas ir Monika Bumbuliai, Aldona 
Zarembaitė, Pr. Bersėnas, Wel
land, Ont., Danutė ir Bronius Staš
kevičiai, Montreal, P. Q., V. Pavi- 
lonis, Olga ir Otonas Krygeriai, 
Oakville, Ont.; Birutė ir Kazimie
ras Čepaičiai; $12 — Izabelė Am- 
brasienė, Montreal, P.Q., Jonas ir 
Elena Dalmontai, Montreal, P. Q., 
Juozas ir Julija Bernotai, Mont
real, P.Q., Juozas ir Sofija Sku
čai, Montreal, P. Q., Jonas ir Stasė 
Naruševičiai, Montreal, P. Q.; 
$10 — Aldona ir Vladas Vaitoniai, 
Birutė ir Jonas Lukšiai, Tillson- 
burg, Ont., A. O. Biveiniai, Cam
bridge, Ont., Elzė Tamulionienė, 
H- P. Juodvalkiai, Oshawa, Ont., 
Izabelė ir Petras Baronai, St. 
Catharines, Ont., Juzė ir Kęstas

Toronto miestas

ATMATŲ IŠVEŽIMO 
TVARKARAŠTIS

1987 m. gruodžio 25, penktadienis
1988 m. sausio 1, penktadienis
yra šventadieniai savivaldybės tarnautojams.

Reguliarus ketvirtadienio (gruodžio 24) atmatų išvežimas bus 
atliktas gruodžio 23, trečiadienį.
Reguliarus penktadienio (gruodžio 25) atmatų išvežimas bus 
atliktas gruodžio 24, ketvirtadienį.
Stambūs daiktai ir laikraščiai nebus išvežami gruodžio 23, tre
čiadienį ir gruodžio 30, trečiadienį.
Reguliarų^ stambių daiktų ir laikraščių išvežimas bus 
atliktas 1988 m. sausio 6, trečiadienį.
Normalus išvežimas bus atliktas gruodžio 28, pirmadienį, ir 
gruodžio 29, antradienį.
Dieninis gruodžio 31, ketvirtadienio, atmatų išvežimas bus 
atliktas gruodžio 30, trečiadienį.
Dieninis 1988 m. sausio 1, penktadienio, atmatų išvežimas 
bus atliktas gruodžio 31, ketvirtadienį.
Naktinis gruodžio 31, ketvirtadienio, atmatų išvežimas bus 
atliktas gruodžio 30, trečiadienio naktį.
Normalus nakties atmatų išvežimas bus atliktas 1988 m. 
sausio 1, penktadienio naktį.

Jūsų talka išnešant išvežtinas atmatas atitinkamom dienom 
labai laukiama.

Žuliai, A. Žilėnas, Adelė Vaitkevi
čienė, Marytė ir Jonas Naruše
vičiai su šeima, London, Ont., Mo
nika Žėkienė, Ramualda ir Vytau
tas Akelaičiai, Albina ir Pranas 
Augaičiai, Uršulė Paliulytė, Eleo
nora ir Antanas Šiškai, Vytautas 
ir Elena Bilevičiai, Hamilton, 
Ont.; $8 — Jonas-Bronius ir Marija 
Žėkai, Juozas Kvederys; $5 — An
tanas ir Jadzė Gedrimai, Hamil
ton, Ont., Kazimieras ir Marija 
Daukai; $3 — Juozas Araminas, 
Montreal, P.Q.

P A DĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už mums 

suruoštą staigmeną 20 metų vedy
bų proga. Pirmiausia ačiū dukrai 
Danutei už prasmingą dovaną. 
Dėkojame rengėjoms - J. Gurklie- 
nei ir O. Dirmantienei už šio po
būvio organizavimą. Taip pat ne
galime užmiršti N. A. Benotų už 
gražiai paruoštą vaizdajuostę vai
šių metu. Didelė padėka dalyva
vusiems ir prisidėjusiems prie 
taip vertingos dovanos.

Nuoširdus ačiū visiems -
M..J. Pargauskai

Pirmos bendros skautų ir 
ateitininkų Kūčios. Visiems su
sėdus prie stalų, ant viduryje 
salės stovinčio stalelio buvo 
suneštos degančios mažutės 
žvakutės stikleliuose iš pen
kių salės skirtingų krypčių, 
simbolizuojančių 5 žemynus, 
po kuriuos paplitę dabar lietu
viai. Paskui paeiliui po dide
lę žvakę uždegė ateitininkų 
ir sendraugių, skautų brolijos, 
ateitininkų studentų, skaučių 
seserijos, ateitininkų moks
leivių ir skautų akademikų 
atstovai. Tas žvakes tautine 
juosta apjuosė skautų atsto
vas F. Mockus ir ateitininkų 
atstovė dr. O. Gustainienė, iš
reikšdami skautų ir ateitinin
kų jungtį. Kūčių malda su
kalbėjo kun. A. Simanavičius, 
OFM.

Pavalgius pasirodė jaunu
čių ateitininkų ir skautukų 
grupė su gyvuoju prakartėlės 
paveikslu ir giesmių bei eilė
raščių pyne. Jiems vadovavo 
D. Viskontienė, akompanavo 
J. Govėdas. Paskui buvo svei

kinimai visų skautų ir atei
tininkų padalinių. Sveikini
mai buvo paįvairinami protar
piais pagiedant kalėdinių gies
mių, kurioms vadovavo seserys 
Gurklytės ir D. Pargauskaitė.

Po sveikinimų buvo du hu
moristiniai pasirodymai: moks
leivių ateitininkų - apie Kū
čių valgius ir skautų - apie 
prėškučio (šližiko) išradimą. 
Vyresnieji skautai ir ateitinin
kai atliko labai gražią vaizdo, 
muzikos ir žodžio programą.

Kūčių vakaras baigtas bend
ru visų jungties ženklu. Buvo 
ištiesti geltoni, žali ir raudo
ni kaspinai iš salės vidurio į 
visas puses iki sienų, o visi į 
juos įsikibę giedojo giesmę 
“Lietuva brangi”. Kūčių pro
gramą gražiai ir sklandžiai 
tvarkė skautė Jūratė Neima
nienė ir ateitininkė Laima 
Underienė.

Baltiečių ir ukrainiečių de
monstracija Žmogaus teisių 
dienos proga įvyko gruodžio 13 
d., 1 v.p.p., Nathan Phillips 
aikštėje. Atitinkamas kalbas 
pasakė Kanados parlamento 
narys A. Witer, estų atstovas 
ir dar vienas parlamentaras. 
Visi jie pabrėžė žmogaus tei
sių pažeidimus Sov. Sąjungoje 
ir Baltijos valstybėse. Po pa
sakytų kalbų pakilo aukštyn 
šimtai juodų balionų su adre
sais politinių kalinių sovie
tų kalėjimuose bei lageriuose 
su prašymu rašyti jiems laiš
kus. Tikimasi, kad kanadiečiai, 
radę nusileidusius balionus 
tą prašymą išpildys. Demonst
racijoje dalyvavo keletas šim
tų asmenų, daugiausia estų.

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida

C. Jason (Jasiūnas) Toronte
Tel. (416) 624-8181

KLK moterų draugijos Mont- 
realio skyrius, savo aukomis 
remiantis lietuvišką spaudą 
ir veiklą, atsiuntė “Tėviškės 
žiburiams” $50 auką.

Oratorija “Gloria”, sukurta 
latvio kompozitoriaus F. Kal- 
ninšo, buvo atlikta Toronto 
Mendelsono choro lapkričio 
24 d. Roy Thomson koncertų 
salėje, kuri buvo pilnutėlė 
klausovų, ypač baltiečių, nes 
oratorija išreiškė jų kraštų 
tragediją. Be to, joje buvo 
įpintas ir Sibiro lietuvaitės 
laiškas. Oratorijos atlikimu 
daugiausia rūpinosi Latvijos 
konsulas dr. E. Upenieks ir 
pakvietė dalyvauti Ontario 
gubernatorių Alexander. Pas
tarajam ir solistams po kon
certo baltietės merginos įtei
kė po gėlių puokštę. Lietu
viams atstovavo Rūta Girdaus- 
kaitė. Be to, gubernatorius 
pertraukos metu susitiko su 
baltiečiais atskirame kamba
ryje, kui- lietuviams atstova
vo buvęs KLB pirm. Algis Pace- 
vičius su ponia ir lietuvaitės, 
pasipuošusios tautiniais dra
bužiais. Dr. M. Arštikaitytė- 
Uleckienė atstovavo lietu
viams viso šio renginio komi
tete. Renginį globojo Kana
dos baltiečių federacija.

Rengiami specialūs kursai 
moterims, gaunančioms so
cialinę pašalpą ir neturin
čioms darbo per trejus pasta
ruosius metus. Tuos kursus, 
truksiančius 32 savaites, or
ganizuoja “Markham Word 
Processing Centre” nuo 1988 
m. sausio 11 d. Juose moterys 
bus mokomos mašinraščio ir 
kitų raštinės specialybių il
gaus savaitinę valdžios pašal
pą. Tai liečia moteris, gyve
nančias Markham, Scarbo
rough, North York ir York rajo
nuose ir gaunančias sociali
nes pašalpas. Smulkesnių in
formacijų teirautis: Rubi Ta
lavera 479-1811.

• Kam svarbi lietuviška veikla, 
tam svarbi ir lietuviška spauda

ASS EKSKURSIJOS
l VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

1. Balandžio 18-27
2. Gegužės 18- 1
3. Birželio 15-29

4. Liepos 6-20
5. Liepos 13-27;:

6. Rugpjūčio 17-31
7. Rugsėjo 7-21
8. Spalio 10-19

Grupės 2—7 Vilniuje -10 dienų. 1 ir 8 Vilniuje - 6 dienos. Po Vilniaus galima važiuoti ir į kitus miestus 
ilgesniam laikui pagal Jūsų pasirinkimą. Užsirašyti bent 45 dienas prieš išvažiuojant ir įmokėti $200 
depozitą. Likusi suma reikalinga sumokėti bent 30 dienų prieš išvažiuojant. Tikslios kainos bus žinomos 
ir paskelbtos balandžio mėnesį. Smulkesnių žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adresu

\ IMISAS
KENNEDY TRAVEL BUREAU ltd.
296 Queen St. W., Toronto, Ontario M5V 2A1

Visais kelionių 
reikalais kreiptis: 
V. BAČĖNAS 
tel. (416) 593-0600

PASTABA: Toronte yra 17 stiklinių ir metalinių indų perdir
bimo sandėlių. Rugsėjo mėnesį buvo surinkta 364 tonos laik
raščių, 52 tonos stiklinių indų ir 11 tonų metalinių dėžučių. 
Tuo reikalu skambinkite telefonu 392-7742.

PRAŠOME NEDĖTI SUDUŽUSIŲ STIKLŲ AR KITOKIŲ 
AŠTRIŲ DAIKTŲ į PLASTIKINIUS ATMATŲ MAIŠUS

R. M. BREMNER, P. Eng., F.I.C.E. 
viešųjų darbų viršininkas

T. ir T. SERVICE CENTRE GARAŽAS 
1814 Berkel Rd., Mississauga L4X 1M7 

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

SPECIALUS GINTARO IŠPARDAVIMAS
Didelis lietuviško aukso-gintaro pasirinkimas 

parduotuvėje
“ Colonnade GoldJewellery ”

Upper Colonnade, 131 Bloor St.W.
Toronto, Ont. M5S 1RS Tel. (416) 922-8431

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

birute spudas ba
sales representative

homecentre inc., realtor 
an independent member broker

DAVENPORT ir DOVERCOURT. - Dviejų aukštų trijų 
miegamųjų, visai naujai atremontuotas namas. Garažas. $239.000.
BAYVIEW ir ROYAL ORCHARD BLVD. - Keturių miegamųjų, 
dviejų aukštų, “Tudor”, $269.500.
DUNDAS ir RONCESVALLES. - Dviejų aukštų, trijų butų namas. 
Pajamos - $2000.00 per mėnesį, $169.900.

1280 dundas street west 
toronto, Ontario M6J 1X7 
res: 445-9469 ____ 535-2500

KRAKUS SUPERSAM
Mėsa ir skanėstai

1570 BlOOr Streot West. tel. 534-2023 (pusė bloko (vakarus nuo DundasSt.W.).
Kitoje gatvės pusėje - priešais lietuvių kredito kooperatyvą “Parama”

Pirmad.-trečd. 8-6, ketvirtad. 8-7, penktad. 8-8, šeštad. 8-6 
Gamina 100 rūšių mėsos produktų kvalifikuoti 
Europos mėsininkai, prižiūrint savininkui 
(3-čia karta mėsos versle)

• MŪSŲ ŠŪKIS: “Pirmiausia išbandyk,
tada pirk”

• ATSIMINKITE: “Pirkinių skaičius neribotas”

marinuoto vyne

2.49 sv.

Whole 12-14 lb. or 1/2

Order by
Dec. 15,

Deposit $20.

Neužmirškite 
užsakyti 
skanaus 
kalakuto

maistas 
bufete

Fresh Carp 
1.69 lb.

Balandėliai 
Jautiena 
Virtiniai 
Sumuštiniai 
Kava ir kt.

SPECIALS VALID FROM MONDAY DEC. 21, ’87 UNTIL SATURDAYJAN. 9, 1988.

HOLIDAY HOURS
Dec. 21 Dec. 22 Dec. 23 
8-8 7-9 7-9

Dec. 24 Dec. 25 & 26 
7 - 4 Closed

KIELBASA
.u 14,13.29,b i.3o

OUR OWN PRODUCTION

BLACK FOREST 
HAMS

3.89 b 2*50
OUR OWN PRODUCTION

ROAST BEEF Al 
• INSIDE • OUTSIDE 

• SIRLOIN TIP 
.. lAVf3.19 LOO

ONTARIO FARMS

• SIRLOIN or
• ROUND STEAK

3.29lb mo
OUR OWN PRODUCTION

EYE OF
ROUND

AlO fiQ lb ““O.O<7 i.5o
ONTARIO FARMS

FRESH 
BACK RIBS

2.79 - mo
ONTARIO PORK

SHOULDER HAM 
(BALERON)

2.99 mo
OUR OWN PRODUCTION

FRESH PORK 
SIDE RIBS

1.69 b i 2o
ONTARIO PORK

ROAST BEEF 
Ready to Eat

3.99- mo
OUR OWN PRODUCTION

DEBRECYNA 
SAUSAGE

2.49lb 12o
OUR OWN PRODUCTION

BEEF TRIPE 
Ready to Eat 

1.89 - mo
OUR OWN PRODUCTION

FRIED BACON
Ready to Eat

2.89 '*> i‘.5o
OUR OWN PRODUCTION

MEAT PATE
• HERB• COGNAC

- —u Mil1.89 ,b i bo
OUR OWN PRODUCTION

HUNTER’S DRY 
KIELBASA

3.99 b L50
OUR OWN PRODUCTION

PTASIE MLECZKO 
• Angel Delight 

Chocolate 

3.99 400 g.
HOMEMADE 

BIGOS

1.29 ,b 80C
OUR OWN PRODUCTION

HOMEMADE
PEROGI • Meat

• Potatoea & Cheese
• Sauerkraut with Mushrooms

2.89 °n< D°z<n
OUR OWN PRODUCTION

SALTED SMALZ 
HERRINGS

. . “'t1 .1 9 E*ch 800

SAUERKRAUT
IN WINE

OA 7B«ml.
.O» Tin 60C

EUROPEAN IMPORT

FROZEN
CABBAGE ROLLS

1 ContainerO QQ 4Pieces
OUR OWN PRODUCTION

26B.-eofl. KROKUS 
SOUP MIXES

Red Borsch • White Borsch
"70 • Mu*hroome / Pkg • Barley
EUROPEAN IMPORT

INKA NATURAL 
INSTANT COFFEE

1.65j“° «*ce
EUROPEAN IMPORT

TOBLER 
CHOCOLATE

Tax Included 80 g. Bar

.89 loo
EUROPEAN IMPORT

WEDEL BITTER 
MILK CHOCOLATE

Tax Included
AA 100 g. ““

.5? U Pkg. 80C
EUROPEAN IMPORT

MILK CHOCOLATE 
with Hazel Nuts

Tax Included
■f OQ ’WO1 aOW Bar 1.10

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

IBERŲ PUSIASAL YJE, $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.

Advokatė
JOANA E. KURAS, ll.b.

kartu su advokatu Petru Šimonėliu perėmė a.a. advokato 
Algio Puterio bylas ir testamentus

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

Telefonas (416) 763-3362

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc., ll.b.

2 Jane St., Suite 500 Telefonai:
Bloor ir Jane gatvių kampas įstaigos (416)762-7393
Toronto, Ontario M6S 4W3 namų 233-0303

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, B.A. M.L.S. LL.B, 

kartu su advokate Joana Kuraite perėmė a.a. advokato
Algio Puterio bylas ir testamentus

3425 Dundas St.W., Suite 200 Telefonai:
prie Windermere Ave. įstaigos (416)763-3362
Toronto, Ontario M6S 2S4 namų 621 -2136

Vaidotas Jonynas, m.b.a., c.f.a. 
Telefonas (416) 864-2734

• Turi daugiau kaip 10 metų patyrimo 
investacijų srityje

• Aukso kasyklų analizuotojas
• Asmeniškai pataria apie “T-Bills”, 

“Canada Savings Bonds”, RRSPs, 
“Mutual funds”

arba angliškai

Moss, Lawson & Co. Limited
48 Yonge Street, Toronto, Ont. M5E 1 G7

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius" l-me aukšte.

Juozas (Joseph) 
NorRus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 

Nemokamas namų įvertinimas

west realty Inc., realtor 
an Independent member broker

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

“ALL THE

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 DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

TA T) T? Q I T T? R INSURANCE & rjullljll 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: 10 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais -10 v.r. -2 v.p.p.
Narys “Better Business" biuro

Patarnavimas — greitas ir tikslus!

V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121 (416) 822-8480

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

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

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



įsikėlimo parapijos kleboną

kun.Augustiną Simanavičių, OFM,

švenčiantį 25-rių metų kunigystės sukaktį, 

sveikiname, linkėdami Dievo palaimos, sveikų, 
ilgų ir darbingų metų —

Tautinių šokių ansamblis 
“Atžalynas”

Sidabrinė sukaktis
Prisikėlimo parapijos klebono kunigo Augustino Simanavičiaus, OFM, 

kunigystės 25 metų sukakties iškilmė
Toronto Prisikėlimo para

pijos taryba, ilgai planavusi 
savo klebono 25-rių metų kuni
gystės sukakties iškilmę, 1987 
m. gruodžio 6 d. džiaugėsi gra
žia jos sėkme. Į popietines pa
maldas — koncelebracines Mi
šias susirinko pilnutėlė šven
tovė tautiečių ir vienuolika 
kunigų. Apie sukaktuvininką 
pamokslą pasakė pranciškonų 
provincijolas ir buvęs ilga
metis šios parapijos klebonas 
kun. Placidas Barius, OFM. Li
turginius skaitymus atliko se
suo Loreta. Giedojo jungtinis 
parapijos ir “Volungės” cho
ras, diriguojamas D. Viskon- 
tienės ir V. Verikaičio. Daly
vavo ir solistai — V. Verikai- 
tis, A. Simanavičius, vargona
vo D. Remeikytė-Rotkienė.

Po pamaldų, susirinkus gau
siem dalyviam (per 500) para
pijos salėje, atžygiavo ir su
kaktuvininkas, lydimas savo 
giminių ir garbės svečių. Kai 
jie užėmė savo vietas prie gra
žiai papuošto garbės stalo, 
prasidėjo meninė programa. 
Ją pradėjo sol. A. Simanavi
čius, sol. J. Sriubiškienė ir 
sol. V. Verikaitis, akompanuo
jami D. Remeikytės-Rotkie- 
nės. Ypač įspūdingas buvo vai
kų kvartetas, atlikęs kūrinį 
“Šlama šilko vėjas” su fleitis- 
to ir pianisto palyda. Taip pat 
specialaus dėmesio susilaukė 
suaugusių kvartetas, pagiedo
jęs lotynišką giesmę, susietą 
su kunigyste, būtant “luravit 
Dominus”. Ši giesmė buvo gie
dama ir per sukaktuvininko

rlS TORONTO**
Anapilio žinios

— Adventinis parapijos susi
kaupimas — gruodžio 19 ir 20 d.d. 
Vadovaus kun. J. Liauba, OFM. 
Gruodžio 19, šeštadienį, 11 v.r., 
Mišios su pamokslu, gruodžio 20, 
sekmadienį, Mišios ir pamoks
lai — 9.30 ir 11 v.r. Išpažintys — 
prieš Mišias ir po jų.

— Kalėdų eglutė parapijos vai
kams — gruodžio 20, sekmadienį, 
12.30 v.p.p., Anapilio salėje. Ren
gia jaunų šeimų sekcija ir nuo 
suaugusių prašo po $2 išlaidom 
padengti.

— Kūčios Anapilio salėje — 
gruodžio 24, ketvirtadienį, 8 v.v. 
Rengia parapijos taryba. Re
gistruotis pas J. Bubulienę tel. 
279-0256.

— Religinis Kalėdų koncertas 
prieš Bernelių Mišias Lietuvos 
kankinių šventovėje prasidės 
11 v.v.

— Naujų metų sutikimas Anapi
lyje — gruodžio 31, ketvirtadie
nį, 7 v.v. Registruotis pas R. 
Celejewską tel. 231-8832.

— Kun. E. Putrimas, studijuo
jantis Romoje, Kalėdų atostogas 
praleis Toronte, talkindamas pa
rapijoje ir moksleivių ateitinin
kų žiemos kursuose Dainavoje.

— Parapijos choras gruodžio 
13, sekmadienį, Anapilio Paro
dų salėje surengė prieškalėdinį 
pobūvį, kuriame pasveikino su
kaktuvininkus — kleboną kun. J. 
Staškų ir prel. Pr. Gaidą.

— Paaukojo: Kun. P. Ažubalio 
stipendijų fondui $50 — Wasagos 
misijos moterų būrelis; Motinos 
Teresės labdarai $20 — V. O. Ans- 
kiai, A. Vaišvilienė; $15 — S. M. 
Gudaičiai; Anapilio sodybai $100
— Wasagos misijos moterų būre
lis; lietuvių kapinėms $300 — P. B. 
Jankauskas; $50 — P. Kuliešis, Z. 
Vainauskienė; Kanados lietuvių 
kultūros muziejaus statybai $1000
— J. Vitkūnas; $100 — J. Jurėnas; 
parapijai $200 — Č. Pšezdzieckis, 
A. I. Rekščiai; $100 — J. Birgelis, 
dr. M. D. Valadkos, Č. Javas; $50
— P. Dranginis.

— Mišios gruodžio 20, sekma
dienį, 9.30 — už a.a. Ireną Prane- 
vičienę ir Karolį Rusiną, 11 v.r.
— už a.a. Anelę Žakevičienę.

PENSININKĖ MOTERIS nebran
giai išnuomoja du kambarius ir vir
tuvę vienai arba dviem moterim. 
Skambinti tel. 762-6144 Toronte.. 

primicijas. Šioje iškilmėje 
ją giedojo — J. Sriubiškienė,
D. Viskontienė, A. Simanavi
čius ir V. Verikaitis, akompa
nuojami D. Rotkienės.

Po šaunių vaišių sukaktuvi
ninką sveikino: Pasaulio ir 
Kanados lietuvių katalikų ku
nigų vienybės pirmininkas 
kun. J. Staškus, Kanados Lie
tuvių Bendruomenės pirm. V. 
Bireta, KLB Toronto apyL 
pirm. L. Radzevičius, KLK mo
terų dr-jos Prisikėlimo sk. 
atstovė P. Saplienė, tretinin
kų — J. Žakas, jaunų šeimų sek
cijos — G. Petrauskienė, jauni
mo sekcijos — L. Kuliavienė, 
evangelikų par. tarybos pirm.
E. J. Steponas, parapijos cho
ro — A. Juozapavičius, skautų 
— J. Neimanienė ir F. Mockus, 
ateitininkų — dr. O. Gustainie
nė, “Aitvaro” — A. Biškevičie- 
nė, šaulių — M. Abarius, gimi
nių vardu — VI. Simanavičius, 
Kanados lietuvių katalikų 
centro ir Prisikėlimo parapi
jos — V. Taseckas. Originaliau
sias sveikinimas buvo “Volun
gės” choro grupės, kuri psal
mės būdu išdainavo visą svei
kinimo tekstą. Drauge su svei
kinimais sukaktuvininkas gavo 
ir daug įvairių dovanų.

Visą programą sąmojingai ir 
sklandžiai pranešinėjo Rūta 
Girdauskaitė.

Paskutiniuoju kalbėjo pats 
sukaktuvininkas, įpindamas 
savo žodin sąmojo bei hu
moro Jis visiems išreiškė nuo
širdžią savo padėką. D.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Prieškalėdinis susikaupimas, 

kuriam vadovaus kun. J. Bacevi
čius, OFM, prasidės gruodžio 18, 
penktadienį, Mišiomis ir pamoks
lu 9.30 v.r. ir 7 v.v.; šeštadienį - 
10 v.r. ir 5 v.p.p.; sekmadienį pa
mokslai visų Mišių metu.

— Susituokė: Antanas Kevėža su 
Virginija Liškauskaite ir Anta
nas Abramavičius su Sigita Bu
roką ite.

— Gruodžio 12 d. palaidota a.a. 
Juzė Rakauskienė, 75 m.

— Kalėdinių giesmių koncertas, 
rengiamas “Volungės" parapijos 
vaikų ir suaugusių chorų su pri
taikytais skaitymais, įvyks gruo
džio 20, sekmadienį, 4 v.p.p., Pri
sikėlimo šventovėje. Koncertui 
vadovauja D. Viskontienė ir sol. 
V. Verikaitis.

— Marijos metų proga Prisikėli
mo parapija organizuoja kelionę 
į Šv. Žemę 1988 m. gegužės 21 - 
birželio 4 d.d. Registruotis jau 
dabar parapijos raštinėje, sumo
kant $200 užstato ir $80 draudos.

— Šv. Rašto seminaras - kiekvie
ną trečiadienį, 7.30 v.v.

— Parapijai aukojo: $400 - N.N.; 
$300 - A. Basalykas; $200 - M. Že
maitienė, J. Tunaitis; $100 - M. 
Andriulevičienė, S. Meškauskas, 
K. Juknevičienė, A. Laurinaitis; 
$75 - G. V. Budnikai, R. S. Nixon; 
$50 - P. Gaidelis, S. Baršaitis, V. 
Rasiulis, J. P. Sičiūnai; Religinei 
šalpai: $100 - V. Matulaitis, A. J. 
Rakauskai; $25- N.N.; $20-J. Gus
tainis; pranciškonų klierikų fon
dui: $500 - Šv. Pranciškaus III or
dino kongregacija; $50 - V. O. Mar
cinkevičiai; $60 - A. J. Rakauskai; 
$20 - M. Matusevičienė; “Kroni
kai”: $1,000 - P. M. Venskai; $100 - 
S. Meškauskas, T. V. Sičiūnai; vie
nuolynui: $50-J. Šimkus; gėlėms: 
$40 - St. Povilenskis; vargonų va
jui: $200 - V. Šalvaitis, $100 - S. 
Baršaitis, P. Gaidelis, J. O. Kirvai
čiai, I. S. Girdzijauskai, V. O. Be- 
resnevičiai, P. V. Gudaičiai, dr. A. 
V. Lukai, E. S. Kuzmickai, J. Skilan- 
džiūnas.

— Mišios gruodžio 20, sekmadie
nį, 8.30 v.r. - už a.a. Martą Sima- 
navičienę, 9.20 v.r. - už a.a. Juo
zą Kaulių, 10.15 v.r. - už a.a. Ka
zimierą Kalinauską, prel. Praną 
Vaserį, T. Benediktą Bagdoną, 
11.30 v.r. - už gyvus ir mirusius 
parapijiečius, 7 v.v. - už Leskaus- 
kų ir Morkūnų mirusius.

Toronto Prisikėlimo parapijos klebono kunigo AUGUSTINO SIMANAVIČIAUS, OFM. 25-rių metų sukaktis specialia 
iškilme buvo paminėta 1987 m. gruodžio 6 d. Nuotraukoje iš kairės: prel. J. Tadarauskas, p. Rąjeckienė-Simanavičiūtė, 
kun. A. Simanavičius, OFM, provincijolas kun. P. Barius, OFM, prel. V. Balčiūnas Nuotr. St. Dabkaus

Maloniai kviečiame visus parapijiečius ir svečius atsilankyti į

NAUJŲJŲ 1988 METŲ
SUTIKIMO BAI.IŲ-
gruodžio 31 d. Prisikėlimo parapijos auditorijoje.

Šilta vakarienė _ x_______ Pradžia 8 v. vakaro
Šalti užkandžiai
Nemokamas baras

Bilietai gaunami sekmadieniais Prisikėlimo parapijos . 
salėje, kitu laiku - pas B. Genčių tel. 532-8531.
Prisikėlimo parapijos tarybos visuomeninė sekcija

Baigiantis šiems metams, 
primename mieliems “TŽ” 
skaitytojams, kad jau pats 
laikas pratęsti prenumeratas 
1988 metams ir atsilyginti už 
1987 metus, jeigu kas to dar 
nėra padaręs. Metinė “TŽ” pre
numerata — $22, rėmėjo — $25, 
garbės — $30 (JAV-se ameri
kietiškais). Labai dėkojame 
tiems, kurie įvairiomis pro
gomis atsiunčia auką šio sa
vaitraščio leidybai. Tai labai 
palengvina leidėjų naštą, nuo
lat didėjant spausdinimo iš
laidoms. Tokio skaitytojų dos
numo tikimės ir toliau. — Ka
lėdinis “TŽ” numeris išeis 
gruodžio 22 d., o pokalėdinis 
dėl švenčių neišeis. Po to pa
sirodys 1988 m. pirmas nume
ris.

Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyvo darbo valan
dos Kalėdų švenčių laikotar
pyje: gruodžio 23, trečiadie
nį — 9.30 v.r. — 7 v.v., gruodžio 
24, ketvirtadienį — 9.30 v.r. — 
2 v.p.p., gruodžio 25, penkta
dienį, gruodžio 26, šeštadienį 
— uždaryta, gruodžio 27, sek
madienį — 9 v.r. — 12.30 v.p.p., 
gruodžio 30, trečiadienį — 
9.30 v.r.— 7 v.v., gruodžio 31, 
ketvirtadienį — 9.30 v.r. — 3.30 
v.p.p., sausio 1, penktadienį, 
uždaryta, sausio 2, šeštadienį, 
ir sausio 3, sekmadienį, atida
ryta normalia tvarka.

Išganytojo parapijos žinios
— Gruodžio 20, sekmadienį, pa

maldos 11.15 v.r. Apeigas praves 
jaunimo būrelis. Giedos par. cho
ras. Po pamaldų - kalėdinė eglutė.

— Kūčių vakarą, gruodžio 24 d., 
6 v.v., iškilmingos pamaldos su 
šv. Vakariene. Pamokslai - lietu
vių ir anglų kalbomis. Giedos pa
rapijos choras.

— Kalėdų dieną, gruodžio 25, 
penktadienį, pamaldos 11.15 v.r., 
sekmadienį, gruodžio 27, pamal
dos taip pat 11.15 v.r.

— Gruodžio 31, ketvirtadienį, 
6 v.v., susikaupimo valandėlė se
nuosius metus baigiant.

— Palaimintų Kalėdų ir laimin
gų naujų metų visiems linki Išga
nytojo parapijos taryba, moterų 
draugija ir klebono pareigas ei
nantis kun. P. Dilys.

Lietuvių namų žinios
— “Aro” koncerto metu spa

lio 25 d. buvo sukeisti lietpalčiai. 
Kišenėje palikta vizitinė kortelė: 
A. Fred Julian, R.R. 5, Caledon 
East. Radęs prašomas skambinti 
tel. 762-9324.

— Svetainei “Lokys” reikalin
gas baro tarnautojas ir padavė
jas, norintis dirbti kelis vakarus 
per savaitę. Kreiptis į LN vedėją 
T. Stanulį 532-3311, vakarais 231- 
4937.

— Asmenys, kurie pažinojo a.a. 
Alfonsą Bajorą, gyvenusį 311 Mu
tual St., Apt. 4, Toronte, prašo
mi skambinti T. Stanuliui 532- 
3311.

— Sekmadienio popietėje daly
vavo 300 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: V. Kutkevičius iš Ro- 
česterio, O. J. Karaliūnai iš St. 
Catharines ir D. Kudžma iš Bir
mingham, MI.

— Į V. Alanto trijų veiksmų dra
mą “Aukštadvaris” gruodžio 13 d. 
atsilankė per 300 asmenų. "Aitva
ro” artistai, paruošti režisorės Ele
nos Dauguvietytės-Kudabienės, at
liko savo vaidmenis pasigėrėtinai.

12 vai. šampanas 
Puikus orkestras

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).

I
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!”

JAU IŠLEISTA 

Edžio Punkrio 
plokštelė “Ašir Tu”.

Ją galima gauti pirkti 
pas Edį Punkrį tel. 
845 - 6084, Oakville, 
Ont., V. Aušrotą - 
Anapilio knygyne ir
pas St. Prakapą - Prisikėlimo parapijos knygyne Toronte.

“Paramos” kredito koopera
tyvo darbo valandos Kalėdų 
švenčių laikotarpyje: gruodžio 
23 — nuo 9.30 v.r. — 8 v.v., gruo
džio 24 — nuo 9.30 v.r. — 3.30 
v.p.p., gruodžio 25 ir 26 uždary
ta, gruodžio 30 — nuo 9.30 v.r.
— 8 v.v., gruodžio 31 — nuo 9.30 
v.r. — 3.30 v.p.p., sausio 1 ir 2 
uždaryta. , vedėjas

Lietuvių kredito kooperaty
vas “Parama” išleisdino sie
ninį 1988 m. kalendorių su 
spalvotu vidiniu viršeliu, vaiz
duojančiu Lietuvos sostinę 
Vilnių, kur prieš 70 metų buvo 
paskelbta Lietuvos nepriklau
somybė.

Vasario 16 gimnazijai paau
kojo: $200 - P. Bacevičius; $100
- J. Petrauskas; $50 - V. Dar- 
gis, visi iš Toronto; $100 - J. ir 
A. Erštikaičiai iš Stoney Creek; 
$50 - dr. E. Jasevičiūtė iš Thun
der Bay; $25 - J. Sakalauskas 
iš Surrey, B.C. Dėkojame auko
tojams savos gimnazijos išlai
kymui bei jos apdegusios pilies 
atstatymui ir tikimės daugiau 
tokių aukų. Aukas galima siųs
ti Kanados Lietuvių Bendruo
menei, 1011 College St., Toron
to, Ont. M6H 1A8, čekius iš
rašant Lithuanian Canadian 
Community ir pažymint, kad 
tai auka Vasario 16 gimnazi
jai, arba siųsti Toronto lietu
vių bankeliams, čekius išra
šant Vasario 16 gimnazijai. 
Paaukoję $15 ir daugiau gau
na kvitus atskaitymui nuo pa
jamų mokesčių.

L. Tamošauskas,
KLB švietimo k-jos narys

Edis Punkris
Aš ir Tu

Maironio mokyklos rengta ka
lėdinė eglutė gruodžio 12 d. 
Prisikėlimo salėje susilaukė 
didelio visuomenės dėmesio. 
Dalyvavo 210 vaikų ir 300 tėvų 
bei svečių. Atvyko daug šeimų 
net iš tolimų apylinkių. Visi 
gėrėjosi mokyklos paruošta 
gražia programa, kurios bran
duolį sudarė V. Nemunėlio 
sceninis kūrinys “Meškiukas 
Rudnosiukas”.

RAMI, TVARKINGA LIETUVAI
TĖ, tiktai grįžusi iš Europos po 
dvejų metų studijų ir darbo, jieš- 
ko dviejų miegamųjų buto. Skam
binti tel. 920-7895 Toronte.

PARDUODU gintaro karolius iš 
Lietuvos ir Čiurlionio meno albu
mą. Skambinti tel. 669-6788 Toronte.

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

DIRBANTI LIETUVAITĖ jieško 
nedidelio buto prieinama kaina 
arti susisiekimo. Skambinti dar
bo metu nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p. Aud
ronei tel. 586-3766 Toronte.

PARDUODAMI nauji autentiški 
tautiniai drabužiai, gintaro karo
liai ir juosta. Skambinti tel. 663- 
8388 Toronte.

EUROPEAN 
CATERING

Gaminamas maistas visom progom, 
parūpinama salė, muzika, gėlės, 
sutvarkomi gėrimų (baro) reikalai. 
Skambinti bet kuriuo laiku: An
tanas Gataveckas tel. (416) 234-0243 
Toronte.
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MONTREAL
Lietuvos kariuomenės atstei- 

gimo minėjimas įvyko lapkričio 
22 d. AV parapijoje. Minėjimą ren
gė LK Mindaugo šaulių kuopa. Iš
kilmingas Mišias laikė ir pamoks
lą pasakė kuopos kapelionas Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
kun. Stasys Šileika. Mišių metu 
parinktas giesmes giedojo AV 
parapijos choras, vadovaujamas 
muz. Aleksandro Stankevičiaus. 
Organizacijos dalyvavo su vė
liavomis ir prie žuvusioms ka
riams memorialinės lentos buvo 
padėtas vainikas.

Kuopos pirm. Augustas Mylė 
salėje vadovavo oficialiajai 
daliai. Po vėliavų įnešimo ir 
Kanados himno tylos minute bu
vo pagerbti visi žuvę dėl Lie
tuvos laisvės. Mjr. V. R. Paukš
tasis įdomiai palygino nepri
klausomos Lietuvos kariuomenę 
su dabartinių laikų karinėmis 
jėgomis. Koncertinę dalį atliko 
Montrealio vyrų choras, padainuo
damas kelias smagias dainas. Cho
rui vadovauja muz. A. Stankevi
čius. Minėjimas baigtas Tautos 
himnu ir vėliavų išnešimu. Po to 
— vaišės.

į dr. Jadvygos Rimšaitės paskai
tą lapkričio 18 d. “Rūtos” klubo 
patalpose susirinko apie 50 asme
nų. Kalbėtoja taip vaizdžiai ir 
išsamiai aiškino senovės egip
tiečių gyvenimą, paskaitą paįvai
rindama skaidrėmis, kad klausy
tojai pabaigoje jau galėjo kai ką 
išskaityti iš hieroglifų. Po paskai
tos visi klausytojai buvo pavai
šinti kava ir klubiečių keptais 
pyragais.

Pirmajai Komunijai vaikučiai 
jau ruošiami sekmadieniais po 
10 v. r. pamaldų seselių namuose. 
Tėvai, kurie mano vaikučius leisti 
paruošti pirmajai Komunijai, tu
rėtų paskambinti seselei Palmirai 
tel. 766-9397.

Montrealio skautės ir skautai 
ruošia bendras Kūčias gruodžio 
17, ketvirtadienį, 7 v.v., AV para
pijos salėje. Kviečiami visi skau
tai, jų tėvai ir seneliai.

Lituanistinės mokyklos tėvų 
komitetas ir mokytojai rengia Ka
lėdų eglutę gruodžio 20 d. Šv. Ka
zimiero parapijos salėje. Kviečia
mi visi dalyvauti.

Irenos Adamonytės, Julijos ir 
Petro Adamonių dukters, ir Remi
gijaus Šatkausko, neseniai iš Lie
tuvos atvažiavusio gydytojo, san
tuoka buvo palaiminta klebono 
kun. Stasio Šileikos gruodžio 5 d. 
Šv. Kazimiero šventovėje. Sol. Gi
na Čapkauskienė ir Montrealio 
mergaičių choras “Pavasaris”, 
vargonais palydint muz. Aleksand
rui Stankevičiui, giedojo apeigų 
metu. Pokyliui buvo persikelta į 
tos pačios šventovės salę. Rima 
ir Rimas Piečaičiai labai suma
niai ir linksmai vadovavo poky
liui. Puikios vaišės ir gera muzi
ka visus svečius išlaikė iki sek
madienio pirmųjų valandų.

Greitas ir titsslus patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

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

“LITO” darbo valandos 
švenčių laikotarpyje

Dirbame: gruodžio 24 ir 31 nuo 10 v.r. iki 3 v.p.p.

Uždaryta: penktadieniais: gruodžio 25 ir sausio 1 d.d. 
sekmadieniais: gruodžio 27 ir sausio 3 d.d. 
pirmadieniais: gruodžio 28 ir sausio 4 d.d.

o MONTREALIO LIETUVIŲ LI I KREDITO UNIJA
1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8 

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

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAS - virš $23,000,000 REZERVAS - virš $750,000.

MOKA UŽ:
Certifikatus ........... ......  9 % Taupymo - special................. 5’/4%
Term, indėlius: Taupymo - su gyv. dr............. 5 %

1 metų .............
180 d. - 364 d.

......  8’/4%

......  7’/4%
Taupymo - kasdienines....... 43/4%

120 d. - 179 d. ......  7 % Einamos sąsk......................... 4’/2%
60 d. - 119 d. ......  63/4% RRIF - RRSP - term.............. 9’/4%
30 d. - 59 d. . ......  6’/2% RRIF-RRSP-taup.............. 6’/4%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 1O’/2%, asmenines - nuo 103/4%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite”
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve Rosemont šv. Kazimiero par.

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

GINTARĖ (JURKUTĖ) ir ARAS 
PIEČAIČIAI sutuoktuvių dieną 
1987 metų spalio 10 Montrealyje 

Nuotr. L. Piečaičio

KLK Moterų dr-jos Montrealio 
skyriaus metinė šventė atšvęsta 
gruodžio 6 d. AV klebonas kun. J. 
Aranauskas ta intencija laikė 
Mišias ir pasakė pritaikytą pa
mokslą. Skyriaus narės dalyvavo 
su savo vėliava. Giedojo AV para
pijos choras, vad. muz. A. Stan
kevičiaus. Po pamaldų Seselių na
muose įvyko susirinkimas, kurį 
taikos malda pradėjo skyriaus 
pirm. D. Staškevičienė. Pirminin
kavo Marija Malcienė, sekretoria
vo Genovaitė Kudžmienė. Po veik
los apžvalgos dr. I. Gražytė-Mazi- 
liauskienę kalbėjo tema “Moterų 
santykis su tikrove”. Paskaitą 
iliustravo išeivijos poečių — Vi
talijos Bogutaitės, Julijos Šva- 
baitės, Aldonos Veščiūnaitės ir 
Liūnės Sutemos kūryba. Apie 60 
narių, viešnių ir svečių su dide
liu dėmesiu išklausė paskaitos. 
Pabaigoje visi buvo pavaišinti 
sumuštiniais, pyragais ir kava.

į VILąjį Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimą, kuris įvyks 
1988 m. birželio 28-30 d.d. Toron
te, bus renama penkiolika Kana
dos lietuvių atstovų. Rinkimai bus 
vykdomi paštu. Norintieji kandi
datuoti ir atstovauti Kanados lie
tuviams šiame seime smulkesnės 
informacijos gali teirautis iki 
š. m. gruodžio 27 d. pas Vincą 
Piečaitį tel. 767-4690.

Seselė Margarita Bareikaitė 
Concordia universitete gavo di
plomą iš teologijos, religijos ir 
etikos studijų.

A. a. Stasė Čičinskienė (Mažri
maitė) mirė gruodžio 5 d. Palaido
ta iš Šv. Kazimiero šventovės 
gruodžio 8 d. Cote dės Neiges kapi
nėse. Liūdi vyras, du sūnūs su šei
momis, duktė ir kiti giminės.

A. a. Mykolas Martusevičius mi
rė gruodžio 5 d. Palaidotas iš AV 
šventovės gruodžio 8 d. Notre 
Dame dės Neiges kapinėse. Liūdi 
duktė ir kiti artimieji. B.S.


