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Ne atskirta, o pavergta
Mūsų išeivijoje jau buvo pasklidęs gandas, kad “Lie

tuvos Katalikų Bažnyčios kronika” yra likviduota, nes su
ėmus keletu rezistentų ji ilgokai nebesirodė laisvojo pa
saulio kraštuose. Iš kur tas gandas sklido, nėra žinių. 
Vieni mano, kad tai buvo saugumiečių antis išeivijai, 
kiti samprotauja, kad tai pačios rezistencijos žmonių pa
leista žinia, siekianti nuraminti siautėjančius saugumie
čius. Greičiausiai ir vienų, ir kitų nuomonė nebuvo pa
grįsta faktais. Tai buvo tiktai išvada, padaryta nesulau
kiant naujų “LKB kronikos” numerių. Tokių ilgesnių per
traukų yra buvę ir seniau. Tai visai natūralu, nes pogrin
džio spaudos kelias į laisvąjį pasaulį yra nepaprastai 
rizikingas ir sunkus. Galimas dalykas, ir “LKB kronikos” 
numeriai buvo senokai išleisti bei platinami Lietuvo
je, bet nerado kelių užsienin. Taip manyti verčia pasta
ruoju metu laisvąjį pasaulį pasiekę net trys “LKB kro
nikos” numeriai — 70, 69 ir 68 vienas po kito. Jie pasaulio 
šviesą išvydo, kaip ir seniau, atitinkamais laiko tarpais, 
nepaisant siautėjančių saugumiečių bei suėmimų, bet 
kliūtys pasiekti užsienį sulaikė jų platesnį paskleidimą.

KAIP ir ankstyvesniuose numeriuose, “LKB kroni
ka” skelbia vien faktus, dokumentinius pareiški
mus, skundus valdžios įstaigoms, baudas už įvai

rius “nusikaltimus” — vaikų mokymą katekizmo, mokinių 
ėjimą į pamaldas, kunigų pamokslus, organizavimą pro
cesijų į kapines ir pan. Visur matyti kieta Maskvos pati
kėtinio religinių reikalų komisaro Petro Anilionio ran
ka. Jis yra tas, kuris Kremliaus vardu vykdo tikinčiųjų 
persekiojimą. Per daugelį metų jis tapo Lietuvos tikin
čiųjų persekiotoju, kurio darbai yra suregistruoti “LKB 
kronikoje”. Jis įeis Lietuvos istorijon kaip savų tautie
čių kankintojas, kuriam ištikimybė Maskvai yra už viską 
svarbesnė. Jo nejaudina savų tautiečių kančios kalėji
muose, Sibiro lageriuose, tardytojų kambariuose, moki
nių ujimas dėl tikėjimo mokyklose, tūkstančiai tikinčių
jų parašų, prašančių paleisti suimtus kunigus, duoti lei
dimus atstatyti sudegintas šventoves ... Jo nejaudina 
laisvojo pasaulio kraštų spaudos balsai, šaukiantys apie 
religijos priespaudą sovietų okupuotoje Lietuvoje. Se
kant įvairių kraštų spaudą, matyti daug straipsnių, iške
liančių persekiojimo faktus, su kuriais dažniausiai būna 
susijusi Petro Anilionio pavardė.

NETIKĖTI pogrindžio spaudos pateikiamais reli
gijos persekiojimo faktais nėra jokio pagrindo. 
Jie skelbiami jau nuo 1972 metų. Nė vienas tų fak
tų iš esmės nebuvo kreivas. Per tiek metų susidarė išti

sa jų grandinė, nuo kurios nebegali pabėgti nei Anilio- 
nis, nei kiti jo talkininkai. O pabėgti jis bando kreivu 
faktų aiškinimu. Pasak jo, nesą jokio religijos persekio
jimo Lietuvęje, konstitucija laiduojanti religijos išpa
žinimo laisvę, o į kalėjimus bei tremtį pakliūva tiktai 
“ekstremistai”. Tokie esą vysk. J. Steponavičius, kun. 
Svarinskas, kun. Tamkevičius, kun. Matulionis, Sadūnai- 
tė, Petkus, Iešmantas, Skuodis, Sasnauskas, Lapienis, 
Bieliauskienė... Tokių “ekstremistų” pilna Lietuva. 
Jie yra tie kovotojai, kurie išdrįsta priešintis komisa
rams, Maskvos vardu persekiojantiems savo tautiečius. 
Tikrieji ekstremistai yra ne tie persekiojamieji, o per
sekiotojai. Pastarieji skelbia, motyvuodami savo veiks
mus, esą K. Bendrija atskirta nuo valstybės ir neturi tei
sės reikštis valstybei priklausančiose srityse. Bet tai la
bai jau ryški apgaulė: K. Bendrija yra ne atskirta nuo 
valstybės,, o pavergta sovietinės diktatūros. Niekas pa
saulyje tiek nesikiša į tikinčiųjų reikalus Lietuvoje, kaip 
maksvinis komisaras: tas pats, kuris juos persekioja ir 
kartu sako, kad nėra jokio persekiojimo. Ar reikia dides
nio dviveidiškumo pavyzdžio?

Pasaulio j vikiai
II. MUBARAKAS IR Š. PERESAS ALEKSANDRIJOJE ATNAUJINO 
Egipto ir Izraelio vadų susitikimus, kuriuos buvo nutraukęs prez. 
A. Sadato nužudymas 1981 m. rudenį. Įtampos atnešė naujasis 
Egipto prez. H. Mubarakas, atšaukęs savo ambasadorių iš Tel 
Avivo 1982 m., kai Izraelis pradėjo invaziją Libanan. Siekdamas 
vadų susitikimų atnaujinimo, prez. H. Mubarakas pareikalavo, 
kad Izraelis išspręstų teritorinį ginčą su Egiptu dėl Sinajaus 
pusiasalyje, Raudonosios jūros pakrantėje, esančios 250 akrų 
Tabos vasarvietės, pasitrauktų iš pietinio Libano ir pagerintų 
gyvenimo sąlygas palestiniečiams Izarelio okupuotose žemė
se. Sprendimą Tabos reikalu buvo sutarta patikėti tarptautiniams

KANADOS ĮVYKIAI

Ir vėl tas paštas...
Penkios Kanados pašto uni

jos skelbimais laikraščiuose 
ėmė šauktis kanadiečių para
mos pašto kokybei ir kiekybei 
atstatyti. Skelbimams jau bu
vo išleista per vieną savaitę 
$200.000, o kiti $300.000 bus 
panaudoti vėliau. Į pašto uni
jas remiančius skelbimus įsi
jungė ir Kanados darbo kong
resas. Skelbimai kaltę dėl blo
gų Kanados pašto paslaugų su
verčia vyriausybei, reikalau
jančiai dar likusį dabartinį 
metinį $184 milijonų deficitą 
visiškai panaikinti iki 1988 m. 
Skaitytojai raginami siųsti prie 
skelbimų pridėtas korteles 
Kanados ministeriui pirm. B. 
Mulroniui. Jomis reikalauja
ma praplėsti ir pagerinti Ka
nados pašto paslaugas. Unijų 
pasirinktoj strategijoj teigia
ma, kad paslaugų pagerinimas 
yra svarbesnis už deficito pa
šalinimą. Paštas turi susilauk
ti daugiau tarnautojų, daugiau 
lėšų, atgauti smulkių siuntų 
pristatymus iš privačių bend
rovių. Skelbime pasmerkia
mas kai kuriose vietovėse 
įvedamas laiškų pristatymas 
ne į namus, o į vienoj gatvės 

vietoj sutelktas pašto dėžutes. 
Gražiai teigiama, kad visiems 
kanadiečiams turi būti užtik
rintas vienodas pašto patarna
vimas.

Prašneko ir naujasis valdi
nės pašto bendrovės vadovas 
D. Landeris, kadaise dirbęs 
automobilių gamyklos “Chrys
ler Canada” vadovybėje. Jis pa
sisako už $184 milijonų deficito 
pašalinimą pašto išlaidų suma
žinimu. Esą kadaise ir Kana
dos automobilių pramonę 
smaugė daug bereikalingų su
varžymų. Jis nutyli, kad “Chrys
ler Canada” bendrovę nuo boi
koto išgelbėjo Kanados vyriau
sybės garantuotos paskolos. 
Dabar vėl atkuto automobilių 
paklausa, juos Kanadoje ruo
šiasi gaminti net ir japonai. D. 
Landeris betgi neužsimena, 
kad automobilių gamyklas tik 
laikinai teišgelbėjo dvigubas, 
trigubas ar dar didesnis auto
mobilių kainų padidinimas. 
Šiandien vidutiniam automo
biliui įsigyti reikia bent $10.- 
000. Laikraščiuose drąsiai 
skelbiamos automobilių kai
nos iki $15.000 ir daugiau. Pa
tenkintos automobilių gamyk-
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Lietuvių rūpesčiai tarptautinėje spaudoje
Rusai rašo apie lietuvius kalinius, žydai - apie Kauno laikus, lenkai apie uniją ir Vilnių

Paryžiaus rusų savaitraštis 
“Ruskaja Mysl” rugpjūčio 15 d. 
laidoje rašo apie sovietų kon
centracijos stovyklų kalines. 
Straipsnyje yra minimos Jad
vyga Bieliauskienė ir Edita 
Arbutienė: “R.M.” rašo: “Edita 
Arbutienė buvo suimta tuoj po 
to, kai iš kalėjimo grįžo jos 
vyras. Jų sūnus, vos spėjęs pri
prasti, kad turi ir tėvą, ir mo
tiną, vėl pasiliko tik su vienu 
iš tėvų. Berniuko pasimatymai 
su motina yra reti, nes kai Edi
ta atsisako dirbti viršnorminį 
darbą, jai yra atimama teisė 
pasimatyti su sūnumi”.

Tas pats savaitraštis rugpjū
čio 22 d. laidoje atspaude kun. 
Sigito Tamkevičiaus, poeto 
Gintauto Iešmanto ir Algirdo 
Statkevičiaus nuotraukas bei 
jų pasisakymus, kurie buvo 
paskelbti “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronikos” paskuti
nėje laidoje. Straipsnis pa
vadintas: “Kur mes bebūtume 
— laisvėje ar vergijoje — nuo
latinis Dievo artumas visada 
mus stiprina . ..”

“R.M.” toje pačioje laidoje 
rašo, kad režimas sovietų Gu
lago stovyklose po Stalino mir
ties pasidarė labiau griežtas: 
sumažinta maisto norma, ap
sunkinta pasimatymo galimy
bė su artimaisiais ir karcery
je kalinamo laikas prailgin
tas ligi 15-kos parų (anksčiau 
buvo septynios). Dvasiškių 
nuošimtis tose stovyklose irgi 
žymiai padidėjo.

Mirė Japonijos konsulas,
“The Jerusalem Post” rug

pjūčio 16 d. laidoje praneša, 
kad mirė buvęs Japonijos kon
sulas Lietuvoje Sempo Sugiha
ra. Jis išdavė žydams arti 6000 
tranzito vizų. Ne visi vizų ga- 

los ir gamintojų unijos, na
riams gaunančios gerus atly
ginimus, bet nepatenkinti ma
žiau uždirbantys kanadiečiai. 
Tiems, kurie į metus uždirba 
nuo $15.000 iki $35.000, ne
realia svajone tampa $10.-$15.- 
000 vertės automobilis. Ga
myklų savininkai ir unijų va
dai nė nemato, kad didelis ka
nadiečių nuošimtis per aukšto
mis automobilių kainomis iš
jungiamas iš jų rinkos.

Pašto direktorius D. Lande
ris teigia, kad dabar reikia 
taupyti. Net ir benzino bendro- 

(Nukelta į 8 psl.) 

vėjai jomis &sinaudojo. So
vietams okupavus Lietuvą ir 
Sugiharai išvykus į Berlyną, 
lenkų pogrindis Vilniuje ėmė 
Japoniškas vizas klastoti. Apie 
tai rašo Česlovas Milašius sa
vo knygoje “Gimtoji Europa”: 
“Specialistų nukopijuota ir 
gaunama už aukštą kainą japo
nų viza turėjo vieną ydą: nie
kas Vilniuje nemokėjo japo
niškai skaityti, ir sunku buvo 
atspėti, kad kiekvienoje su
klastotoje vizoje buvo pirmojo 
savininko pavardė. Tačiau kai 
penkiašimtasis Silberšteinas 
pravažiavo Mandžiūrijos pa
sienio stotį, japonai susirū
pino”.

Istoriniai svarstymai
Krokuvos kurijos leidžia

mas savaitraštis “Tygodnik 
Powszechny” rugpjūčio 10 d. 
laidoje rašo, kad ryšium su 
Krėvos akto 600 metų sukak
timi Liubline įvyko istorikų 
simpoziumas. Buvo svarstomi 
Lietuvos-Lenkijos santykiai 
nuo XIV šimtmečio iki mūsų 
laikų. Istorikų nuomone, Lie
tuvos-Lenkijos unija buvo 
abiem kraštam naudinga, ko-

Venezuelos politikų parama baltiečiams
Venezuelos krikščionių de

mokratų partijos komitetas 
sibirinių trėmimų 45-rių metų 
sukakties proga , vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, liečian
čią Baltijos valstybes. Štai jos 
turinys.

Centrinis komitetas, turėda
mas galvoje, Baltijos valsty
bių pasirašytas taikos sutar
tis, kuriomis Sov. Sąjunga už
tikrino jų teritorijų neliečia
mumą, Baltijos valstybių pri
klausymą Tautų sąjungai, Hel
sinkio konferencijos laiduo
jamų laisvo tautų apsispren
dimo teisę, smerkdamas Molo- 
tovo-Ribbentropo sutartį, ku
ria Sov. Sąjunga okupavo ir jė
ga, nelegaliai aneksavo Bal
tijos valstybes, — nutarė:

1. Pripažinti Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos tautų siekius bei 
teisę gyventi laisvėje nepri
klausomai nuo Sovietų Sąjun
gos.

2. Pripažinti, kad sunki tų 
kraštų būklė turi būti svarsto
ma tarptautinėse konferenci
jose, peržiūrint Helsinkio bai
giamojo akto vykdymą.

3. Pasiūlyti Venezuelos vy- 

vojant prieš kryžiuočius ir 
Maskvą, tačiau sprendžiant 
klausimą kuriam kraštui ji 
buvo naudingesnė, istorikų 
nuomonės skyrėsi.

To paties savaitraščio rug
pjūčio 3 d. laidoje buvo iš
spausdinta R. Korab-Žebryk 
knygos “Vilniaus operacija 
AK” recenzija. Knygoje smulk
meniškai aprašomas lenkų po
grindžio 1944 m. pasiruošimas 
Vilniaus miestui pulti, mies
to puolimas ir lenkų pogrin
džio armijos likvidavimas. 
Straipsnis gerokai cenzūros 
apkarpytas.

Rygos seminarija
“Tygodnik Powszechny” rug

pjūčio 17 d. laidoje rašo, kad 
Rygoje, dalyvaujant kardinolui 
Julians Vaivods, vsykupui Ca- 
culs ir gausiems tikintiesiems, 
buvo įšventinti septyni nauji 
kunigai: trys iš Ukrainos, du 
iš Gudijos ir du iš Latvijos.

Latvijoje šiuo metu yra 179 
katalikų parapijos. Rygos ku
nigų sęminarijoje, kurioje ruo
šiami dvasiškiai Latvijai, Uk
rainai, Gudijai ir Moldavijai, 
yra apie 40 klierikų. J. B.

riausybei, kad Baltijos valsty
bių klausimas būtų pateiktas 
svarstyti Jungtinių Tautų de
kolonizacijos pakomisei, kaip 
tai yra pasiūlęs Europos par
lamentas savo rezoliucijoje.

Venezueloje krikščionių de
mokratų ir demokratinės akci
jos partijos savo dydžiu bei 
politine įtaka lygintinos su 
JAV respublikonų ir demokra
tų partijomis. Kr. demokratų 
partija yra turėjusi du prezi
dentu — dr. Rafael Caldera ir 
dr. Luis Herrera Campins.

Priimtoji rezoliucija yra 
pirmas Baltijos valstybes lie
čiąs ir žymią krašto piliečių 
dalį įpareigojąs dokumentas 
Venezuelos istorijoje.

Venezuelos Lietuvių Bend
ruomenės garbės pirmininkui 
dr. Vytautui A. Dambravai pa
teikus rezoliucijos prašymą, 
labai nuoširdžiai pritarė ge
neralinis partijos sekretorius 
dr. Eduardo Fernandez, kong
reso narys dr. Jose Rodriguez 
Iturbe ir partijos etninių gru
pių iš anapus geležinės uždan
gos koordinatorius inž. Feliks 
Zubr. Interex 

tarpininkams. Izraelio premje 
visiškai nutrūkusias taikos de
rybas su arabų šalimis, nes 
spalio 14 d. premjero parei
gas koalicinėje vyriausybėje 
perims kietosios linijos šali
ninkas J. Šamiras, kuriam la
biau rūpi okupuotos teritori
jos prijungimas prie Izraelio. 
Susitikimą Aleksandrijoje prez. 
H. Mubarakas ir premjeras Š. 
Peresas apvainikavo pasisaky
mu už taikos konferenciją. Jos 
reikalams bus sudarytas pa
ruošiamasis komitetas, kurio 
lauks daug sprendimų. Matkal- 
bama apie tarptautinę konfe
renciją, kurion turėtų įsijung
ti Sovietų Sąjungos ir palesti
niečių atstovai. Izraelis griež
tai atmeta PLO organizaciją, 
vadovaujamą J. Arafato, kurį 
remia didžioji palestiniečių 
dalis Izraelio okupuotose sri
tyse. Net ir nuosaikesnieji pa
lestiniečių vadai nesutinka bū
ti oficialiais atstovais be J. 
Arafato pritarimo. Jau anks
čiau buvo kalbama, kad tarp- 
tautinėn konferencijon taikos 
klausimu Artimuosiuose ry
tuose reikia įjungti nuolati
nius JT saugumo tarybos na
rius — JA Valstybes, Sovietų 
Sąjungą, Prancūziją, Britani
ją ir komunistinę Kiniją. Kai 
J. Šamiras taps Izraelio prem
jeru, Š. Peresas iš jo perims 
užsienio reikalų ministeriją. 
Tada tvirtesnį politinį svorį 
turės J. Šamiras, kuris jau da
bar šiaušiasi prieš Aleksandri
joje sutartą paruošiamojo ko
miteto sudarymą.

Bombos Europoje
Teroristų bombos sprogo 

net keturiuose V. Europos 
miestuose. Pastatytame auto
mobilyje susprogdinta bomba 
gerokai apgriovė vokiečių sau
gumo būstinės sieną Kiolne, 
bet tik vienas pravažiuojantis 
asmuo susilaukė nežymaus su
žeidimo. Stockholme bomba 
išmušė langus ir apdraskė 
sieną Afrikos tautinio kongre
so atstovybėje, kuri remia par
tizanus P. Afrikoje. Olandijos 
Goudo mieste bomba apgrio
vė pastatą, kuriame savo raš
tines turėjo firma, gaminanti 
dalis skriejančioms JAV bom
boms. Net dviejų sprogimų su 
nemažomis aukomis susilauk
ta Paryžiuje. Miesto rotušės 
pašto įstaigoje bomba nukir
to galvą vienai moteriai, su
žeidė 19 asmenų, kurių tarpe 
buvo ir trejų metukų mergytė. 
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1941 metų sukilimo minėjimas ir visuomenės veikėjų pasitarimas 
Nerenkamas Kanados senatas

Daugiakultūrės politikos sklebiama tautybių proporcija neišlaikyta 
Lietuviai Venezuelos spaudoje ir televizijoje 

Sibiriniai baltiečių trėmimai buvo paminėti plačiu mastu
Apgaulinga sovietų taika

Lietuvos pogrindžio spaudos priekaištai kai kuriem dvasiškiam 
Naujas Sibiro tremtinio liudijimas 

Saudargienės knyga apie Lietuvos lenką Siemnišką

rui Š. Peresui rūpėjo išjudinti

Prancūzijos premjeras J. Chi- 
racas su kitais pareigūnais ta
da kaip tik svarstė kovos su
stiprinimą prieš teroristus. 
Net 42 asmenis bomba sužeidė 
Paryžiaus prekybos centro 
valgykloje.

Išleido suimtuosius
Rugpjūčio 23 d. Niujorke 

buvo suimtas Jungtinėse Tau
tose dirbantis sovietų fizikas 
Genadijus Zacharovas, per
kantis slaptus turbininio va
riklio planus lėktuvui. G. Za- 
charovo laukia teismas už špio
nažą, nes jis neturėjo diploma
tams taikomo neliečiamumo. 
KGB savo agentą bandė gelbė
ti žurnalo “U.S. News and World 
Report” koresp. Nikalojaus 
Danilovo suėmimu Mask
voje rugpjūčio 30 d. N. Dani
lovas, bebaigiąs penkerių me
tų tarnybą Maskvoje, ruošėsi 
grįžti Amerikon. Jam paskam
bino vienas pažįstamas rusas, 
norėjęs įteikti dovanėlę. Kai 
ji buvo įteikta, staiga išniro 
šį triuką suorganizavę KGB 
agentai. Toje “dovanėlėje” bu
vo įdėtos kelios draudžiamos 
nuotraukos ir pora slaptais 
laikomų žemėlapių. N. Dani
lovas taip pat buvo apkaltin
tas špionažu, nors visiems bu
vo aišku, kad kaltinimas yra 
specialiai surežisuotas ir kad 
suimtą amerikietį norima iš
keisti į KGB šnipą G. Zacharo- 
vą. Prez. R. Reaganas atmetė 
tokius nelygius mainus, nors 
dėl to kilusi įtampa kliudo 
pokalbius dėl jo susitikimo su 
M. Gorbačiovu. Buvo pasirink
tas laikinis sprendimas — abu 
špionažu apkaltinti asmenys 
buvo išleisti iš kalėjimų į sa
vo šalių ambasadas. Jie betgi 
negalės išvykti — turi laukti 
teismo, kol bus surasta kitokia 
išeitis. M. Gorbačiovas dabar 
galės lankytis Romoje ir susi
tikti su popiežiumi Jonu-Pau- 
liumi II.

Sudrumsta sukaktis
Čilės prez. gen. A. Pinoche- 

tas, prieš 13 metų kruvinu su- 
kilimu nuvertęs marksistinį 
prez. S. Allendės režimą, susi
laukė netikėto atentato šios 
sukakties išvakarėse. Jį, au
tomobiliu grįžtantį sostinėn, 
užpuolė komunistinių partiza
nų grupė, nušovusi penkis pa
lydovus ir sužeidusi dešimt, 
bet pats gen. A. Pinochetas iš
liko beveik nepaliestas.
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Brazilija - keistenybių šalis

Vysk. Vincentas Sladkevičius 
apaštalinis Kaišiadorių vysku
pijos administratorius, rugpjū
čio 23 d. Šv. Tėvo Jono-Pauliaus 
II paskirtas Sakramentų kongre
gacijos nariu.

Vyskupas Antanas Vaičius, 
Telšių vyskupijos ir Klaipėdos 
prelatūros apaštalinis administ
ratorius paskirtas Vatikano dva
siškių kongregacijos nariu. Va
tikano kongregacijų-ministerijų 
nariai privalo dalyvauti posė
džiuose.

Religinė lietuvių katalikų šal
pa, kurios centras yra JAV Brook- 
lyne, iškilmingai švęs savo 25- 
rių metų veiklos sukaktį š. m. 
spalio 25 d. Kanados lietuviai 
stipriai remia RLK šalpos dar
bus Lietuvai asmeniškai ir per 
Kanados lietuvių katalikų cent
ro rengiamas metines rinklia
vas parapijose. Iškilmėse daly
vaus Čikagos kardinolas J. Ber- 
nardin, Mišias už Lietuvę atna
šaus Šv. Patriko katedroje, Niu
jorke, spalio 25 d., 5.30 v.p.p., 
lietuvių kilmės Oklahomos arki
vyskupas Karolis Salatka. Pa
mokslų pasakys iš Vašingtono at
vykęs kun. J. Bryan Hehir, JAV 
vyskupų konferencijos sekreto
rius tarptautiniams reikalams. 
Koncelebruos vysk. V. Brizgys, 
vysk. P. Baltakis, vysk. A. Deks- 
nys ir kiti amerikiečių vyskupai 
bei kunigai. Katedros vadovybė 
tikisi ta proga mažiausiai 1,000 
kitataučių maldininkų. Po Mišių 
numatyta iškilminga vakarienė 
“Waldorf Astoria” viešbutyje. 
Vakarienės metu bus ypatingu 
žymeniu pagerbtas kardinolas 
Bernardin už jo visokeriopą pa
galbą Lietuvos tikintiesiems. 
Pagrindinę vakaro kalbą pasa
kys kardinolas Bernardin. Bus 
pagerbti ir Religinės lietuvių 
katalikų šalpos steigėjai — vysk. 
V. Brizgys, prel. J. Balkūnas, 
P.A. ir taipgi buvęs ilgametis 
reglinės šalpos reikalų vedėjas 
kun. S. Raila.

V. Vokietijoje išeinantis laik
raštis “Fatima ruft” (Fatima 
šaukia), turintis 40.000 skaity
tojų, 1986 m. rugsėjo laidoje pa
skelbė žinią apie pastangas pa
gelbėti Lietuvos tikintiesiems. 
Esą “Fatima-Aktion” sąjūdis 
kreipėsi į Sov. Sąjungos kompar
tijos gen. sekretorių M. Gorba
čiovą, protestuodamas prieš kali
nimą kun. A. Svarinsko, kun. S. 
Tamkevičiaus, V. Petkaus ir ki
tų. Peticiją pasirašė 3.600 as
menų. Ja norima atkreipti dėme
sį į žmonių kančias Baltijos kraš
tuose. Be to, “Fatima-Aktion” ir 
“Suehne Aktion Baltikum” sąjū
džiai drauge su Tarptautiniu 
Viktoro Petkaus komitetu (Bo
chum) š. m. rugpjūčio 23 d. pra
dėjo tylos demonstraciją prie 
Sov. Sąjungos pasiuntinybės 
Bonn-Bad Godesbergo mieste. 
Ji bus tęsiama iki rugsėjo 28 d.

Katalikų-ortodoksų bendroji 
teologinė komisija, kurios kata
likų pusės pirmininku yra kard. 
Jan Willebrands, o ortodoksų — 
arkiv. Stylianos, šią vasarą tu
rėjo savo ketvirtąją visumos se
siją Bari mieste, Italijoje. Jau 
nuo 1980 m. šiuose pokalbiuose 
dalyvauja 14 savarankiškųjų or
todoksų vienetų atstovai. Vis 
dėlto dėl tam tikrų priežasčių 
Graikijos ir Jeruzalės ortodok
sų vienetai šį kartą neatsiuntė 
savo atstovų į šios vasaros pasi
tarimus. Buvo svarstytos pro
blemos ryšium su Krikšto, Su
tvirtinimo ir Eucharistijos sak
ramentais ir nutarta, kad bend
ras Eucharistijos šventimas rei
kalauja visų koncelebrantų vi
suotinio tikėjimo išpažinimo, o 
ne vien tikėjimo tuo paskiru 
sakramentu. Todėl vienybė vi
same tikėjime esanti būtina 
sakramentiniame tikinčiųjų 
bendravime. Taipgi buvo svars
tytas Kunigystės sakramentas. 
Tas svarstymas bus tęsiamas 
sekančiais metais Bendrijos 
autoriteto šviesoje. Taipgi bu
vo svarstomas visuotinės Bend

rijos vadovavimas, atitenkąs 
visiems paskiriems vyskupams 
vienybėje vienas su kitu. Šios 
vienybės tradicija akivaizdžiai 
pasireiškianti santarybine prak
tika. Buvo prieita prie visuoti
nių santarybų ir jose Romos vys
kupo vaidmens, dėl kurio yra di
deli skirtumai tarp ortodoksų ir 
katalikų. Ta tema irgi bus tęsia
ma toliau ateinančiais metais. 
Numatyta, kad sekanti sesija 
bus 1987 m. birželio pradžioje 
greičiausia toje pačioje vie
toje.

Rimta kliūtis anglikonų ir ka
talikų siekiamai vienybei yra da
bar anglikonių moterų šventini
mas kunigėmis. Šv. Tėvas Jonas- 
Paulius II tuo reikalu 1984 m. 
buvo parašęs laišką anglikonų 
primui arkivyskupui Robert 
Runcie. Pastarasis, norėdamas 
tinkamai atsakyti visų angliko
nų vardu, atliko paskirų angli
konų vienetų apklausimą. Ta
da 1985 m. gale jis parašė laiš
ką popiežiui ir taipgi atskirą 
laišką kardinolui Jan Wille
brands, kuriame išdėstė savo 
teologinius argumentus, teisian
čius kai kuriuose anglikonų vie
netuose vykdomus moterų šven
tinimus kunigėmis. Jis nurodo, 
kad jų įsitikinimu nesą nei Šv. 
Rašte nei Tradicijoje nieko 
prieštaraujančio moterų šven
tinimui, nes niekur negalima 
įrodyti, kad tai draudžiama die
viškuoju įstatymu. Iš pozityvio
sios pusės jis nurodo, kad Die
vas priėmęs žmogiškąją prigim
tį, idant kančia ir prisikėlimu 
atpirktų žmoniją, esąs didysis 
Kunigas Jėzus Kristus, įžengęs 
prisikėlimo garbėn žmogiškąja 
prigimtimi, kuri apimanti ir vy
rus, ir moteris. Todėl kai kurie 
anglikonai toliau iš to veda ir 
moters šventinimą į kuniges. 
Kard. Willebrands į tai atsakė 
savo laišku, paskelbtu Šią vasa
rą. Jis nurodo, kad nenutrūks
tanti Tradicija nuo pirmųjų 
krikščionybės laikų ir Rytuose, 
ir Vakaruose liudija, jog tik vy
rai šventinami kunigais bei vys
kupais. Nei K. Bendrija, nei 
ortodoksų vienetai nelaiką ša
še kompetetingais šią Tradici
ją keisti, nes tai Kristaus ir Jo 
apaštalų praktika bei normos, 
kurioms turime būti ištikimi. 
Jis nurodo, kad ir kai kurie ang
likonai priešinasi moterų kuni
gėmis šventinimui vien dėl to, 
kad anglikonai esą dalis Visuo
tinės Bendrijos ir todėl negalį 
savarankiškai tokį pagrindinį 
pakeitimą daryti, neatsižvelg
dami į katalikus ir ortodoksus. 
Kardinolo Willebrands manymu 
tai esąs rimto dėmesio vertas 
teigimas, ypač turint mintyje 
krikščionių vienybės siekimą. 
Suprantama, jog pagrindiniai 
argumentai turį būti teologiniai 
ir reikalas negalįs būti spren
džiamas sociologinėje ar kultū
rinėje plotmėje, o grynai sak
ramentinėje. Jis nurodo, kad 
kunigai krikščionių Bendrijo
je atlieka dvigubą Kristaus at
stovavimo vaidmenį. Jie ne tik 
atstovauja kunigiškajai prigim
čiai viso Bendrijos kūno, bet ir 
specialiu sakramentiniu ryšiu 
atstovauja pačiam prisikėlusio 
Kristaus asmeniui. O Šv. Raštas 
visur žmoniją vaizduojąs mote
riškoje lytyje Dievo atžvilgiu 
išgelbėjimo plane. S. Testamen
te Izraelis vaizduojamas kaip 
Dievo sužadėtinė, o N. Testa
mente Bendrija, laikoma Kris
taus sužadėtine. Taip ir pati 
Bendrija visada save supratu
si: kaip kūną, priimantį savo 
moteriškumo įvaizdyje dieviš
kąjį Žodį. Marija, Dievo Motina, 
esanti Bendrijos įvaizdis, o Kris
tus esąs Bendrijos galva, per 
kurį Bendrija atperkama. Ka
dangi Kristaus kaip didžiojo 
Kunigo esminė žymė esanti vy
riškumas santykyje su žmonija, 
tai ir Jam kaip asmeniui atsto
vauti sakramentinės Kunigystės 
šventimais galį tiktai vyrai.

Kun. J. Stš.

KLEMENSAS JŪRA
1. Reportažą pradedant

— Ak, toji Brazilija!
Dažnas tautietis pašiurpsta 

išgirdęs šitos egzotinės šalies 
vardą. Iš tikrųjų Brazilija bau
gina tiktai neišmanėlius, pri- 
siklaususius fantastinių pasa
kojimų, išgražintų neigiama 
prasme. Giliau pažinusiems 
Brazilija kiekvienam savaip 
įdomi.

Su šypsniu menu, kai prieš 
keturis dešimtmečius, palie
kant senutę Europą, sūnaus 
krikštatėvis (būsimas kana
dietis) Leonas Grygelis, į dan
gų keldamas rankas, ašarojo:

— Beširdi, tu! Į pražūtį! Pas 
gyvates ir krokodilus išveži 
nekaltą kūdikį! Atsakysi prieš 
Dievą, kad tu surūgtum!

Dabar... po daug vandenė
lio, nutekėjusio Amazonijos 
kloniais, galiu ramiai pasaky
ti tam kanadietiškam kūmui- 
pensininkui, kad Brazilijoje 
to kūdikio neprarijo nei gyva
tės, nei krokodilai, ne! Šis kraš
tas jį išaugino nuoširdžiu Lie
tuvos ir Brazilijos patriotu, 
įžymiu mokslininku, kuriuo 
pagrįstai didžiuojasi jį, bena
mį, priglaudusi, įpilietinusi ir 
išmokslinusi šalis. Ypačai dar 
ir dėlto, kad aukštasis moks
las mūsų krašte pasiekiamas 
vos vienam iš šimto tūkstan
čių! Visiškų beraščių ir pu
siau analfabetų yra dešimtys 
milijonų ...

Brazilija kartais minima pa
saulinėje spaudoje (ypač fut
bolo olimpiadų metu!), užsime
nama enciklopedijose, net — 
lietuviškoje, rūpestingai ir 
nuosekliai priveliant astrono
minių klaidelių, apie kraštą, 
žmones ir ... lietuvius. Pasku
tiniame papildymų tome ran
dam “premijos” vertų rekor
dų, pagerbimais, net ištaisy
mų “ištaisymais”. Paminėsiu 
vos porą, o dėl kitų — terauda 
paliestieji. Na ir man tiesiog 
nesuprantamais sumetimais 
mūsų garbingo visuomenės 
veikėjo pavardę “taisytojai” 
enciklopedijoje ištaisė į. . . 
Bumbulį! Kitą įžymų kolonijos 
veikėją “pakrikštijo” Čiurins- 
ku! — apygarsiai kikena šimta
metis pensininkas Algirdas, 
primindamas ir kitus enciklo
pedijos “perliukus”.

— Bičiuli, raminu jį, — ne
suk galvos dėl “L. Enciklope
dijos”. Ji nekalta, jeigu jos lie
tuviškieji bendradarbiai — 
kirveliai be koto. Gal kada nors 
kitam, būsimam, tomui susiras 
tinkamesnius bendradarbius, 
o greičiausia ... jų iš viso ne
bereikės — visi būsime sulin
dę po plačia velėna. Nepavydu
liauk nenupelnytų nuopelnų 
kitiems, dar liks ir tau . . .

2. Keistenybės
Užsieniečiams atrodo keis

ta, kad mes Brazilijoje turim 
aukščiausioje krašto instituci
joje, federaciniame parlamen
te atstovą-indėną, kuris prieš 
keletą metų ne tik nesuprato 
valstybinės kalbos nė žodžio, 
neturėjo paso nei gimimo met
rikų, nuogas vartėsi po sama
nas tamsių džiunglių gilumo
je. Dabar... jis tautos.atsto
vas, turi keletą tarnų, priva
tų šoferį, valdišką automobi
lį, svarsto įstatymus, balsuo
ja parlamente .. .

Sostinėje atsilankiusį rusų 
astronautą jis per vertėją klau
sinėjo:

— Ar tamsta dar tebegyveni 
ten, aukštai, ar jau su savo na
mais persikėlei ant žemės?

Parlamento atstovų tarpe tu
rim ir kitokių “keistuolių”: bu
vusių estradinių solistų, tos 
pačios lyties “mylėtojų”, ka
daise net tikrą hipopotamą iš- 
rinkom senatorium! Panašiai, 
kaip kadaise Romos imperi
jos senate . .. arklį!

Prieš tris dešimtmečius Bra
zilijos prezidentas (Kubiče- 
kas, kilęs iš Čekoslovakijos), 
perkėlė krašto sostinę iš Rio 
de Žaneiro į šalies gilumą. No
rėdamas, kad gyventojai leng
viau įsidėmėtų naujos sosti
nės vardą, pavadino Brasilia. 
Kas užmirštų: Brasil-Brasi- 
lia!

Dabartinis krašto preziden
tas pagaliau ryžosi pradurti 
šimtmečiais tvinusią votį — 
įvykdyti žemės reformą. Ir jam 
tai sunkiai vyksta pats prezi
dentas — stambus žemvaldys!), 
didžiųjų dvarų savininkai stei
gia ir ginkluoja savisaugos 
“batalionus”. Vien tik šiais 
metais yra šimtai sužeistų ir 
žuvusių! Didžiųjų latifundijų 

savininkai — ponai “pulkinin
kai” visomis jėgomis prieši
nasi žemės reformai, kurią 
kadaise mūsiškis kun. M. Kru
pavičius įvykdė ramiai ir tai
kiai jau prieš daugiau kaip 50 
metų! Katalikų hierarchijos 
vadovai (ypač marksistiniai, 
kurių turime gausų būrį a la 
Leonardo Boff!) jungiasi prie 
aršiausių reformininkų, ku
riuos tenka laikyti jau ne raus
vais, bet tikriausiais “pomi
dorais” ...

Šalia sunkiai braškančio 
reformų vežimo, prez. Sarney 
ryžtasi iš šaknų rauti infliaci
jos įsibėgėjimą. Lygiagrečiai 
vykdo ekonomines reformas. 
Oficialioji propaganda viską 
labai išpučia. Visomis dūdo
mis trimituoja, kad viskas da
roma “liaudies gerovei”. Su
žavėta mažai galvojanti “liau
dis” iš dėkingumo net krašto 
sostinę pradeda vadinti jau ne 
Brasilia, bet — Sarneilandia! 
O šį miestą tikrai verta turis
tams aplankyti — jis tūkstan
čiais detalių skiriasi nuo vi
sų kitų Brazilijos miestų. Tai 
pasakiškas žmogaus išminties 
kūrinys. Į kitus jis galbūt pa
našus tik gausiais priemies
čių lūšnynais.

— Tau gera nesukti galvos, 
kad tave bala! Tu, surūgęs ki
sieliau, be avižų ir be spanguo
lių! — urzgia šimtametis Algir
das į telefono ragelį.

— Palauk, — spiegiu jam į 
triūbelę, — perduok linkėji
mus savo “jaunutei” priesai
kai! Norėčiau jau iš anksto 
užsisakyti netrumpą nekro
logą .. .

— Drožk balų degt... — 
švokščia bičiulis Algirdas, 
trenkdamas telefoną.

Piktas, užmečiau ant telefo
no sunkią pagalvę ir vėl prisė
dau prie pažadėto reportažo. 
Nekaltinkit, jeigu visas bra
ziliškas ir lietuviškas keiste
nybes sudrėbsiu į bendrą kra
tinį. Išskirstyti, sugrupuoti 
— per sunkus darbas. Tegu vis
kas vienam maiše: Jonas ir 
Joao, Petras ir Pėdro, Pranciš
kus — Francisco (ar tiesiog 
Chico!).. .

Prieš 30 metų spausdinau 
poeįo P. Babicko knygą apie 
Braziliją, tikrai įdomią, bet 
palietusią vos nežymų Brazili
jos trupinėlį. Pernai šitame 
džiunglių užkampyje mane su
rado iš JAV atvykęs, buvęs 
Brazilijos lietuvių konsulas, 
rašytojas Povilas Gaučys, ku
ris tiesiog nepajėgė atpažin
ti “senosios” Brazilijos dabar
tinėje.

Kasmet Braziliją lanko mili
jonai turistų iš Europos ir ki
tų šiaurinių kraštų. Visi žavi
si nuostabia egzotika, nesi
baigiančiomis keistenybėmis, 
kurių niekur kitur nerasi. Me
nu, kadaise čia lankėsi ilga
kojis Prancūzijos prezidentas 
De Gollis. Jam paguldyti turė
jo padirbdinti specialią 2,5 m 
ilgumo lovą, kuri dabar laiko
ma muziejuje. Jis labai gėrė
josi krašto gamtos grožiu, o 
atsisveikindamas drėbė: “Bra
zilija graži šalis, bet brazilų 
negalima laikyti rimtais žmo
nėmis!” Tas jo posakis ir da
bar dar komentuojamas, bet 
be pykčio . ..

Pernai apie vidurnaktį, be- 
snūduriuojant ant rašomosios 
klaviatūros, prižadino tele
fonas. (Ir vėl — telefonas!). Pik
tas atsiliepiau, kad drumsčia 
vidurnakčio ramybę.

Prakalbo lietuviškai iš Bra
zilijos sostinės. Tai vilnietis 
mokslininkas Saldusis, atvy
kęs su ruskiu ekskursija ir ke
liaujantis į Buenos Aires ...

— Sakykit, kaip patinka Bra
zilijos sostinė? — pabudęs iš 
snaudulio švokščiu į telefono 
ragelį, mėgindamas išsiblašky
ti iš sapno.

— Jūsų sostinė tiesiog fantas
tiška! — džiūgauja vilnietis 
svečias. — Sunku net vaizduo
tis ką nors panašaus . . .

— O pasižvalgytum, brol, po 
Rio de Žaneiro Copakobaną, 
Guanabaros įlankoje. Apžvelg
tum didingąjį Corcovado Kris
tų, užsirangytum Urkoje ant 
Pao de Acucar kalno, ti per vi
są gyvenimą tų nuostabių gam
tos vaizdų negalėtum pamirš
ti... — žadinu jo smalsumą.

Prie neišskaičiuojamų Bra
zilijos keistenybių galima pri
skirti: Portugalijos pilietė va
dovauja Brazilijos moterų są
jūdžiui . . . Visų pripažinta mo
teriškiausia Brazilijos mote
ris yra ... vyras! Baltas pieti
nės Brazilijos “gaucho” vado
vauja viso Rio de Žaneiro mu

latėms . . . Grafo sūnus ir ang
lų lordo vaikaitis (milijonie
rius), federaciniame parlamen
te atstovauja kairiųjų darbinin
kų partijai (prokomunistinei) 
PT! Kilme niujorkietis — Sao 
Paulo žydų kolonijos vyriau
sias rabinas. Argentinietis, 
padedamas amerikiečių artis
tų, kuria “braziliškus” filmus. 
Turim teisingumo ministerį, 
kuriam nėra duota cenzūros 
teisė .. . Turime spaudą, kuri 
atkakliai kovoja, kad ir didžiau
si žmogžudžiai nebūtų baudžia
mi mirties bausme. Redakto
riai aiškina, kad mirties baus
mės taip pat neturi. . . Suomi
ja. Bet. . . dažnai pasireiškian
ti “linčo” bausmė čia nieko ne
stebina. Turim ir irigacijos mi
nisterį, kuris kartais iš malūn
sparnių “bombarduoja dangų”, 
norėdamas išgauti dirbtinį lie
tų .. .

Galėčiau pridurti, kad turim 
dar aibes ir kitokių “nuostabių” 
reiškinių, kurių galbūt nera
site kitose šalyse. Kas be ko, 
turim gyvačių ir krokodilų (čia 
jie vadinami “žakarė”). Tik pa
tys pavojingiausi ropliai nešio
ja kaklaraiščius, o gyvataitės — 
sijonuotos! Pirmutinę, mažiau 
nuodingą’ gyvatę, prieš keletą 
metų mačiau Kanadoje, netoli 
Montrealio, Švento Lauryno 
slėnyje. Gi Amazonijos kro
kodilus krašto valdžia rūpes
tingai globoja, kad tie vargše
liai dar bent kol kas visi neiš
nyktų. Nuo sekančių metų per
sekios ir banginių gaudyto
jus...

3. Didmiesčio koloritas - 
švytėjimas ir skurdas

Puošnūs, didingi didmies
čių dangoraižiai, žėrinčios pa- 

• lacetės, rūmai. Didingai tvis
kanti prabanga turtuolių kvar
taluose! Didžiausi priemies
čių plotai aplipinti neapsako
mo skurdo suklypusiomis lūš
nelėmis, kurias aptūpę nuo- 
gabambių rachitikų vaikučių 
knibždėlynai.. .

Braziliškas didmiestis ne
apsakomai žiaurus. Šaltas ir 
kietas. Tai akmeninės džiung
lės! Gatvėse įkyriais vabz
džiais zvimbia įvairūs sukčiai, 
apgavikai, vagišiai, iš visų pa
saulio kraštų sugužėję iškrypė
liai, valkatos ir nenaudėliai. . .

Žudikiškai žiaurios apleistų 
vaikigalių gaujos slankioja 
tamsiuose skersgatviuose, aki
plėšiškai užpuldinėja praei
vius, ypač moteris ir senus žmo
nes. Puola būriai, pargriauna, 
apiplėšia, sužeidžia, o kartais 
mirtinai pribaigia. Kasmet tos 
gaujos drąsėja ir gausėja... 
Dabar jos “darbuojasi” miestų 
susisiekimo autobusuose, met
ro stotyse, net vagonuose ir 
prie kasų langelių. Sao Pau
lo ir Rio de Žaneiro didmies
čiuose jų begalinis skaičius! 
Čia ir pati budriausia polici
ja — bejėgė! Krašto įstatymai 
neleidžia mežamečio (iki 18 m. 
amžiaus) teisti už jokį, nors ir 
žiauriausią nusikaltimą. Maža
metis yra laisvas nuo visokios 
bausmės, nors gali būti dauge
lį žmogžudysčių įvykdęs. Net 
jo nuotraukos nei pavardės ne
galima skelbti spaudoje! Už
miestiniuose lūšnynuose tokių 
nebaustinų nusikaltėlių auga 
milijonai. Paklausti, kuo no
ri būti užaugę, labai ramiai 
atšauna: “Bandido!” Dažnoje 
skurdeivų “šeimoje” jų auga 
15-20! Tai — masė prie pado
raus gyvenimo nepritampan
čių ir, deja, nepritapsiančių 
varganų žmogystų! Jie — aštrus 
spyglys viešosios tvarkos sau
gotojams! To priežastis tiria 
ir išeities jieško psichologai, 
politikai, švietėjai, religijų 
vadovai... O mano menku iš
manymu, niekas nenori liesti 
vienintelės pagrindinės prie
žasties — akis badančios so
cialinės skriaudos! Žodžiais 
nenusakomai menkutėliai už
darbiai! Tiesiog elgetiškos ne
darbingųjų ir senelių “pensi
jos”, kurios ir valdovams besi
keičiant, deja, nepaauga! Visa 
tai stumia milijonus brazilų į 
nepakeliamą skurdą, badą, 
desperaciją ir . .. viešus mies
tų šiukšlynus! (Bus daugiau)

PRANEŠIMAS
Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 

kad pamaldos už

a.a. ELZBIETĄ BRAŽUKIENĘ, 
mirusią Lietuvoje

1986 metų rugpjūčio 26 dieną, įvyks rugsėjo 27, šešta
dienį, 11 v. ryto, Lietuvos kankinių šventovėje Missis- 
saugoje. Kviečiame visus dalyvauti.

Bražukų šeima

AfA 
JUOZUI AGURKIUI

staigiai mirus,
jo sesutei - Aušros Vartų parapijos choro narei 
DANUTEI MAČIENEI su šeima reiškiame gilią 
užuojautą- Hamiltono Aušros Vartų

parapijos choras

Mielam tėveliui
AfA 

JONUI MAČIUI
mirus,

jo dukrai ONUTEI JUSIENEI su šeima ir sūnui 
BERNARDUI su šeima reiškiame nuoširdžią užuo
jautą -

Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras

AfA 
URŠULEI PETKŪNIENEI

Kanadoje užbaigus žemiškąją kelionę, 
jos dukrai ELENAI KUZMICKIENEI, sūnui JUOZUI su 
šeima Amerikoje, dukroms Lietuvoje ir visiems artimie
siems reiškiame gilią užuojautą-

Kazys Lisauskas
Adelė ir Antanas Giedraičiai

AfA 
RAMUTEI KVIESULAITIENEI

Lietuvoje mirus,

nuoširdžiausią užuojautą reiškiame sesutei ANGELEI 
BUNGARDIENEI ir jos šeimai-

A. Mikšienė P. M. Ši ulių šeima
A. V. Kėžinaičiai R. J. Pleinių šeima

AfA / 
JURGIUI MALINAUSKUI

mirus,

jo liūdinčiai sesutei STASEI ZIMNICKIENEI su 
šeima bei visiems artimiesiems reiškiame gilią 

užuojautą-

J. O. Ažubaliai K. J. Liutkai
J. O. Dirmantai S. B. Prakapai
P. O. Derliūnai S. E. Tolvaišos
P. J. Gurkliai V. O. Marcinkevičiai

PADĖKA
Mylimam vyrui, tėvui ir seneliui

a. a. JONUI KARTAVIČIUI
mirus, savo ir šeimos vardu reiškiu giliausią padėką: Tėvam 
pranciškonam už nuoširdų patarnavimą, draugam ir pažįs
tamiem už velionies Jono lankymą laidotuvių namuose, už 
išreikštas užuojautas, už užprašytas gausias šv. Mišias, 
gražias gėles. Dėkoju karsto nešėjams ir visiem, kurie 
dalyvavo laidotuvėse atvykę iš arti ir toli bei palydėjo velionį 
į amžino poilsio vietą — šv. Jono lietuvių kapines Missis- 
saugoje.

Velionies žmona ir šeima

Canadian 2lrt jftleinorialš <tb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

• Pasirūpinkite antrine tarnyba - 
nematoma, kur galima slapta! At
merkite akis ir apsidairykite, ar 
kur nors žmogus nėra reikalingas 
truputį laiko, truputį dalyvavimo, 
truputį draugystės, truputį globos. 
Galbūt jis yra vienišas, nusiminęs, 
ligonis, nelaimingas, kuriam tu 
gali padėti. Galbūt senelis, o gal 
vaikas. Nenusigąski, jei reikės 
laukti ar bandyti. Būki pasiruošęs 
ir nesėkmei (Albert Schweitzer).

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

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529
Atstovas - St. Prakapas. | 

fel.233-4486 A18IKA 
«« NUftluUf
_____



Komisaro ir kunigo dialogas
“LKB kronika" 69 numeryje apie kunigo Gudanavičiaus laišką Gorbačiovui, jo atstovo Anilionio 

pamokslą to laiško autoriui ir kunigo atsakymą

Religijų reikalų tarybos 
įgaliotiniui LTSR respublikai 
Petrui ANILIONIUI
Nuorašai: D. G. Lietuvos 
vyskupams ir valdytojams
Kun. Gustavo Gudanavičiaus, 
Žagarės-Juodeikių bažnyčių 
administratoriaus,

PAREIŠKIMAS
Gerbiamas Įgaliotini, ryšium 

su pareiškimu 1985.8.25 TSKP 
KP CK gener. sekretoriui M. 
GORBAČIOVUI, kuriame aš iš
reiškiu padėką už Jo ryžtingą 
kovą su visokiais mūsų gyve
nime įsigalėjusiais negeru
mais, o ypač su besaikiu alko
holinių gėrimų vartojimu — 
girtuoklyste”, paprašiau Lie
tuvos tikinčiųjų vardu “pa
šalinti iš gyvenimo dar vieną 
blogybę, būtent plačiu mastu 
pas mus vykdomą tikinčiųjų 
diskriminaciją”. Jūs, atvykęs 
į Joniškį, dvi valandas man 
“plovėte smegenis”, norėda
mas įrodyti, kad juoda yra bal
ta, o balta — juoda, pavadino
te mano pareiškimą šmeižikiš
ku ir pagaliau, jei nesiliausiu 
toliau rašinėjęs, pagrasinot 
man Baudžiamojo kodekso tam 
tikrais straipsniais. Labiau
siai Jūs pykstate, kad tokie 
raštai patenka į užsienį, ir pa
saulis sužino apie pas mus pa
sitaikančias negeroves. Aš su 
užsieniu jokių ryšių neturiu, į 
užsienį nevažinėju ir su niekuo 
nesusirašinėju. Pastebėjęs gy
venime pasireiškiantį blogį ar 
triumfuojantį melą, netekęs 
kantrybės retkarčiais kai kam 
parašau. Rašau atvirai, pasi
naudodamas konstitucijos ga
rantuota žodžio bei spaudos 
laisve, ir jei kokie korespon
dentai tą medžiagą panaudoja 
savo tikslams, aš neatsakau.

Kadangi po Tamstos ilgos 
kalbos skubėjau ir negalėjau 
jums atsakyti, todėl į Tamstos 
man padarytus priekaištus ry
žausi atsakyti raštu. Noriu iš
ryškinti kai kuriuos faktus, 
paliestus mano pareiškime ir 
mūsų pokalbyje.

1. Jūs, gerb. Įgaliotini, tvir
tinate, kad pas mus jokios ti
kinčiųjų diskriminacijos nesą, 
kad visi tikintieji, nežiūrint 
užimamos vietos, gali laisvai 
lankyti bažnyčią — tėvai turi 
teisę mokyti savo vaikus tikė
jimo tiesų, kad pakankamai iš
leidžiama maldaknygių, kate
kizmų bei kitokios literatūros.

O ką sako tuo klapsimu TSRS 
konstitucija? — “Visi TSRS 
piliečiai lygūs prieš įstatymą 
nepriklausomai nuo kilmės, 
socialinės padėties . .. išsi
lavinimo, kalbos, santykio su 
religija . ..” 34 str. “TSRS pi
liečiams garantuojama žodžio, 
spaudos, susirinkimų, mitin
gų, gatvės eitynių ir demonst
racijų laisvės.” 50 str. “TSRS 
piliečiams garantuojama sąži
nės laisvė, tai yra teisė išpa
žinti bet kokią religiją arba 
neišpažinti jokios, praktikuo
ti religinius kultus arba vesti 
ateistinę propagandą”. — 52 
str. “Bažnyčia atskirta nuo 
valstybės ir mokykla nuo Baž
nyčios.”

A. ■ ' 5 ... 1>. . t-.
Sibiro lietuvaičių maldaknygės originalą su rožiniu (aukštai viduryje) 
saugo Religinė lietuvių katalikų šalpa Brooklyne, JAV-se. Maldaknygės 
vertimas išleistas anglų, ispanų, vokiečių, italų ir kiniečių kalbomis

Tokie yra įstatymai ir tą pa
tį Jūs tvirtinate. O kaip yra 
praktikoje? Ką kalba faktai? 
Visi tie ką tik konstitucijos 
minėti straipsniai, liečią ti
kinčiuosius, valstybės parei
gūnų pažeidžiami. Už eitynes 
į Šiluvą ar į kapines Vėlinė
se pasimelsti už mirusius, už 
viešai pasakytą žodį, ginant 
tikinčiųjų teises, už grupinį 
vaikų mokymą tikėjimo tiesų, 
ruošiant šv. Sakramentams, 
kunigai ir pasauliečiai bau
džiami piniginėmis baudomis 
arba kalėjimu. Tikintieji tie
siog terorizuojami; sukeliant 
nepakantumo atmosferą tikin
čiųjų atžvilgiu. Tikinčiųjų tė
vų vaikai bijo lankyti bažny
čią, kad nenukentėtų moksle. 
Daugelis net žemesnio rango 
tarnautojų bijo lankyti savo 
bažnyčią, kad nenukentėtų tar
nyboje. O ką kalbėti apie moky
tojus?! Jie atleidžiami iš dar
bo. Apie tai rašiau gen. sekr. 
M. GORBAČIOVUI.

Pas mus ateistinei propa
gandai ir kovai prieš religiją 
savo dispozicijoje ateistai tu
ri spaudą, radiją, televiziją, 
sales, aikštes, o tikintieji visu 
tuo pasinaudoti neturi teisės. 
Tikintieji turi teisę tik bažny
čioje, šventoriuje, ir kapinė
se atlikti kulto apeigas. Kuni
gas neturi teisės net bažnyčio
je, tėvų prašomas pamokyti 
vaikus tikėjimo tiesų. Štai Jums 
konstitucijos garantuota visų 
piliečių lygybė prieš įstaty
mus! Pagal Religinių susivieni
jimų nuostatus kunigai gali 
mokyti jaunimą tikėjimo tiesų 
tik nuo 18 metų. O kaip yra su 
ateizmo mokymu? Valdžios pa
reigūnai griežtai reikalauja 
iš mokytojų, kad vaikai visose 
mokyklose, pradedant darže
linukais, būtų auklėjami ateis- 
tiškai. Koks tai grubus tikin
čiųjų tėvų teisių pažeidimas! 
Ar tikintieji tėvai, kaip lygia
teisiai Valstybės piliečiai, 
suteikė mokytojams tokią tei
sę, teisę žaloti savo vaikus?!

2. Konstitucijos 52 str., sa
koma, kad TSRS Bažnyčia at
skirta nuo valstybės. Jeigu at
skirta, tai kodėl valstybės pa
reigūnai taip grubiai kišasi į 
Bažnyčios vidaus gyvenimą?

Imkime kunigų seminariją. 
Juk apie kandidato tinkamu
mą į kunigų seminariją galu
tinį žodį taria ne seminarijos 
vadovybė ar vyskupas, bet RRT 
įgaliotinis, šiuo momentu — 
Tamsta. Aš į tą nenormalybę 
savo pareiškime atkreipiau ir 
gerb. gen. sekr. M. GORBAČIO
VO dėmesį. Jūs to fakto nepa
neigėte, tik teisinotės, kad 
Jūsų nubraukiami kandidatai 
esą “reakcingų” kunigų suža
loti politikieriai, o Bažnyčiai 
politikierių kunigų nereikia. 
Taip Jūs sprendžiate, ar iš to
kio kandidato išeis geras ku
nigas, ar blogas. Kas Jums su
teikė tą teisę ir visą žinojimą? 
Reiktų manyti, kad seminari
jos vadovybė per penkerius 
studijų ir auklėjimo metus ge
riau galės ištirti, ar iš tokio 
kandidato išeis gera kunigas, 
ar politikierius. Jūs asmenis 
vertinate ateistinio materia-

lizmo pasaulėžiūros mastu, 
dėl to ir pačius geriausius ku
nigus pravardžiuojate reakcin
gais, politikieriais ir t.t. Ke
letą pavardžių man paminėjo
te. Tai geriausi kunigai, gal 
jaunystėje ir buvę padarę ko
kią klaidą, bet jie su kaupu už 
tai atkentėję.

Tačiau ar ne didesni politi
kieriai.yra tie valstybinio sau
gumo darbuotojų užverbuoti 
kunigai ir klierikai, kurie, no
rėdami įstoti į kunigų semina
riją, pasiduoda spaudimui ir 
sutinka bendradarbiauti, šni
pinėdami savo vadovybę ir 
draugus? Gal sakysite, kad tai 
šmeižtas? Tas faktas seniai vi
siems žinomas, tik į viešumą 
neseniai iškėlė kun. Rokas 
PUZONAS. Kad tai ne šmeiž
tas, o tiesa, esu ir asmeniškai 
patyręs. Bet apie tai truputį 
žemiau.

Jeigu Bažnyčia atskirta nuo 
valstybės, tai kodėl jūs skirs
tote kunigus po parapijas? 
Baigus pokalbį, aš Tamstą pa
klausiau, kodėl Jūs trukdote 
vyskupui iškelti mane iš Ža
garės? Jūs atsakėte, kad tai 
esąs vyskupo reikalas, J.E. 
vyskupas sako: “Įgaliotinis P. 
ANILIONIS nesutinka”. Iškel
ti mane iš Žagarės J.E. vysku
pą prašau jau nuo 1978 m. dėl 
pastoracinių motyvų. Kai 1983 
m. rudenį “špitolė”, kur aš gy
venu, buvo kažkokių piktada
rių padegta, ir tik per stebuk
lą išlikau gyvas, vėl prašiau 
vyskupą perkelti mane į kitą 
parapiją. Rezultatas tas pats: 
“Įgaliotinis nesutinka”. Tad 
kas skirsto kunigams parapi
jas? Kodėl Jūs kišatės į Baž
nyčios vidaus reikalus? Juk 
Bažnyčia atskirta nuo valsty
bės. Tą tikinčiųjų diskrimi
naciją valdžios pareigūnai vyk
do jau seniai. Tai patyriau ant 
savo kailio 1961 metais.

Administruodamas Kulautu
vos parapiją ir kartu gydyda
masis nuo tuberkuliozės, per 
vargą pastačiau parapijai kle
boniją. Pats dirbau prie staty
bos, investavau visas savo as
menines santaupas ir vos įėjęs 
į naują, dar nevisai baigtą bu
tą džiaugiausi galėsiąs nors 
truputį pailsėti, baigti gydy
ti plaučių tuberkuliozę Kulau
tuvos pušyne, bet kur tau?... 
Tuoj prisistatė valstybės sau
gumo darbuotojas ir pasiūlė 
“padėti auklėti kunigus”. Ka
dangi nesijaučiau esąs pasi
ruošęs būti tokiu “pedagogu” 
ir griežtai atsisakiau, tai už 
poros mėnesių iš Kulautuvos 
buvau iškeltas. Pasikvietė ma
ne tuometinis arkivyskupijos 
valdytojas a.a. kan. J. STAN
KEVIČIUS ir pasakė: “RUGIE
NIS (tuometinis RRT įgalioti
nis) reikalauja tamstą iš Ku
lautuvos ir iš Kauno rajono iš
kelti, o mes tamstai siūlome į 
Paliepius (Raseinių raj.)”. Nuo 
tada ir prasidėjo mano kryžiaus 
keliai. Ar tai nėra grubus kiši
masis į Bažnyčios vidaus reika
lus, tikinčiųjų diskriminacija?

Ar ne dėl tokio pat grubaus 
valdžios pareigūnų kišimosi į 
Bažnyčios vidaus reikalus Vil
niaus vyskupas Julijonas STE
PONAVIČIUS be jokio teismo 
ištremtas į Žagarę ir jau 25 me
tus gyvena atskirtas nuo savo 
ganomųjų?

3. Generaliniam sekretoriui 
M. GORBAČIOVUI savo pareiš
kime rašiau, kad “Religinių 
susivienijimų nuostatai” prieš
tarauja ir TSRS konstitucijai, 
ir tarptautiniams susitari
mams, Suv. Nacijų žmogaus tei
sių deklaracijai bei Helsin
kio susitarimams, kuriuos pa
sirašė Tarybų Sąjunga ir įsi
pareigojo jų laikytis. Prašiau 
tuos religinius nuostatus pa
naikinti. Jūs man atsakėte, 
kad tie tarptautiniai susita
rimai pas mus neturi įstatymi
nės galios. Keista! Kam tada 
pasirašinėti, jei nemanoma jų 
laikytis? Ar iš tikrųjų taip yra?

4. M. GORBAČIOVUI rašiau, 
kad, per eilę metų trukdant 
vaikus mokyti tikėjimo ir krikš
čioniškos moralės tiesų ir vyks
tant tikinčiųjų diskriminaci
jai, smunka jaunimo moralė, 
plinta alkoholizmas, auga nu
sikalstamumas.

Tamsta bandėte aiškinti, kad 
tikėjimas su morale neturi nie
ko bendro, religija neturinti 
įtakos moralei, kad nusikalsta 
ir tikintieji. Tam patvirtinti, 
astivežėte prieškarinės spau
dos, kur buvo aprašyti baisūs 
nusikaltimai — apiplėšimai,

(Nukelta (6-tą psl.)

Estijos, Latvijos ir Lietuvos vėliavos 1986 m. liepos 12 <1. įnešamos į Euro
pos parlamento rūmus Štrasburge, kur įvyko Paneuropos unijos suvažia
vimas. Dalyvavo 600 atstovų iš daugelio laisvojo pasaulio kraštu

Europos parlamento rūmuose Štrasburge nešę Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
vėliavas 1986 m. liepos 12 d. Iš kairės: Vokietijos lietuvių jaunimo sąjun
gos pirm. ROMANAS DIRGĖLAS, sekr. RIMANTAS GUMULIAUSKAS, 
Paneuropos unijos pirm. dr. OTTO VON HABSBURG, JONAS LEMĖŽIS, 
JOHANNES MUUTRA. Lietuvių vėliavnešiai buvo atvykę iš Vokietijos

Baltiečių vėliavos Europos parlamente
Vokietijos lietuvių jauni

mo sąjungos sekretorius Ri
mantas Gumuliauskas užmez
gė ryšius su Paneuropos uni
jos nariais 1986 m. birželio 
mėnesį Bonnoje, kur įvyko tos 
tarptautinės organizacijos su
rengtos Europos dienos. Ten 
dalyvavęs politikas lietuvių 
bičiulis dr. Otto von Habsburg 
pakvietė lietuvių jaunimo at
stovus į Štrasburgą, kur posė
džiauja Europos parlamentas. 
Ten 1986 m. liepos 12 d. įvyko 
pirmasis Paneuropos unijos 
(PEU) suvažiavimas — First 
Rally For Europe. Tą suvažia- 
vimą-sąskrydį surengė PEU 
organizacijos Bavarijos sky
rius. Jį globojo minėtas dr. 
Otto von Habsburg, Europos 
tarybos gen. sekr. Marcelino 
Oreja, Europos parlamento 
pirm. Pierre Pflimlin ir Štras- 
burgo burmistras Marcei Rud- 
loff.

Iškilmingas sąskrydžio posė
dis įvyko š. m. liepos 12 d. Eu
ropos parlamento rūmuose 
(Štrasburge). Atidaromąją kal
bą pasakė minėto parlamento 
pirm. P. Pflimlin, reikšdamas 
padėką gausiem dalyviam (600) 
iš visų laisvų Europos kraštų 
ir pabrėždamas mintį: jungti
nė Europa yra ne tik politikų, 
bet ir visų europiečių reikalas.

Europos tarybos gen. sekr. M. 
Oreja savo kalboje pastebė
jo, kad jungtinės Europos są
jūdis labai nepatinka Sov. Są
jungai, nes jame įžiūri savo 
priešą, kuris eventualiai lems 
Europos politiką ir sumenkins 
Sov. Sąjungos įtaką.

Pagrindinę kalbą pasakė dr. 
Otto von Habsburg, atkreipda
mas dėmesį į trijų Baltijos 
valstybių vėliavas, iškeltas to 
posėdžio salėje Europos par
lamento rūmuose. Baltijos 
valstybių vėliavas atvežė ir ten 
iškėlė VLJS sekr. Rimantas 
Gumuliauskas, VLB narys Jo
nas Lemėžis ir estas Johannes 
Muutra. Pasak Otto von Habs- 
burgo, tai buvo istorinis mo
mentas: Baltijos valstybių vė
liavos pirmą kartą šio parla
mento istorijoje plevėsavo jo 
rūmuose! Be to, kai po I D. ka
ro jungtinės Europos sumany
tojas Calergi keliavo po Euro
pą, jieškodamos pritarėjų bei 
rėmėjų, pirmieji buvo baltie- 
čiai. Jie jau tada esą suprato, 
kad savo laisvę bei nepriklau
somybę gali išsaugoti, apgin
ti tiktai bendraudami su ki
tais Europos kraštais. Ir šian
dieną sovietų pavergtos tau

tos per savo išeiviją esą turi 
jungtis į Paneuropos sąjūdį, 
reikalaujantį laisvo tautų ap
sisprendimo.

Štrasburgo miesto burmist
ras M. Rudloff savo kalboje pa
geidavo, kad jungtinėje Euro
poje kraštų ribos būtų ne teri- 
torinės-politinės, o kultūri
nės, kad visos tautos turėtų 
lygias teises.

Sveikinimo kalbas taipgi pa
sakė Italijos, Britanijos ir ki
tų kraštų nariai Europos par
lamente. Visų jų kalbose ryš
kėjo pagrindinė jungtinės Eu
ropos sąjūdžio idėja: užtik
rinti bei išlaikyti visų Euro
pos tautų laisvę ir taiką.

Vakare Kongreso rūmuose 
(Palais de Congres) įvyko po
kylis, kurio meninę programą 
atliko žymieji Europos daini
ninkai bei muzikai. Lietuviams 
tai buvo gera proga susipa
žinti su Europos politikais 
bei PEU darbuotojais, infor
muoti juos apie Lietuvą ir ki
tas Baltijos valstybes.

Sekmadienio rytą įvyko iš
kilmingos pamaldos Štrasbur
go katedroje. Prie altoriaus 
stovėjo ir Baltijos valstybių 
vėliavos. Po pamaldų sąskry
džio rengėjai atsisveikino su 
baltiečiais ir padėkojo už da
lyvavimą.

Lietuviai buvo atsivežę daug 
informacinės medžiagos apie 
Lietuvą, Molotovo-Ribbentro- 
po sutarties tekstą su komen
tarais vokiečių kalba ir dali
no sąskrydžio dalyviams.

Lietuvių delegacijoje daly
vavo, iškilmes fotografavo ir 
informacinę medžiagą parūpi
no Vokietijos lietuvių jauni
mo sąjungos pirm. Romanas 
Dirgėlas ir sekr. Rimantas Gu
muliauskas.

Red. pastaba. Ši informacija 
apie 1986 m. liepos 12 įvykį 
spaudai buvo išsiuntinėta tik 
rugpjūčio 25 d., “TŽ” redakci
ją pasiekė rugsėjo 5 d. Tokiais 
atvejais informacija lietuvių 
spaudai turėtų būti žymiai 
greitesnė.

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

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses).
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Sukilimo sukaktis ir mūsų dabartis
1941 metų sukilimo minėjimas, kurio proga Čikagoje pokalbiui 

susirinks JA V-bių lietuviškų organizacijų vadovai

JAV ir Kanados lietuvių fron
to bičiuliai rugsėjo 28 d. Jau
nimo centre Čikagoje rengia 
iškilmingą 1941-jų metų lie
tuvių tautos sukilimo 45-rių 
metų sukakties minėjimą, siek
dami šį Lietuvai reikšmingą 
istorinį faktą išvesti į ameri
kiečių gyvenimo viešumą. Spe
cialūs pranešimai, supažin
dinant su sukilimu ir jo minė
jimu, siuhtinėjami spaudai, 
televizijai, radijo stotims, uni
versitetų istorijos ir politinių 
mokslų departamentams, Va
šingtono įstaigoms.

Minėjimas prasidės vysk. 
Pauliaus Baltakio koncele- 
bruojamomis Mišiomis, vysk. 
Vincento Brizgio pamokslu ir 
baigsis akademija, kurios me
tu paskaitą “1941 metų sukili
mo palikimas ir įgaliojimai” 
skaitys specialiai iš Venezue- 
los atvykęs Lietuvių Bendruo
menės veikėjas, žurnalistas ir 
buvęs Amerikos diplomatas 
dr. Vytautas Dambrava.

Prieš paskaitą bus poetinis 
įtarpas su poetų' Julijos Šva- 
baitės-Gylienės ir Kazio Bra- 
dūno kūryba ir trumpas 1941 
m. sukilimo kovotojų prisimi
nimas. Iškilmės baigsis vaini
ko padėjimu prie Lietuvos lais
vės paminklo ir gen. garbės 
konsulo Vaclovo Kleizos kalba.

Sukilimo minėjimas į Čika
gą atves JAV centrinių lietu
vių organizacijų vadovus, ku
rie, organizatorių kviečiami, 
sutiko kolektyviai panagrinėti 
temą “Aktualiosios lietuviš
kos problemos ir galimi jų 
sprendimai”. Ši bendrinė’te
ma apima šiuos klausimus: a. 
lietuvių visuomenės konsoli
dacija, b. intelektualinio ir 
ekonominio lietuvių poten
cialo išnaudojimas išeivijos 
misijai vykdyti, c. įtakos Va
šingtone stiprinimas, d. litua
nistinio švietimo kryptys ir e. 
išeivijos ryšiai su Lietuvos lie
tuviais.

Svarstybose dalyvaus Teodo
ras Blinstrubas — Amerikos 
lietuvių tarybos pirm., Algi
mantas Gečys —- JAV LB kraš
to valdybos pirm., Vytautas 
Kamantas — Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdybos 
pirm., adv. Daina Kojelytė — 
VLIKo tarybos narė, prof. Do
mas Krivickas — VLIKo valdy
bos pirm, pavaduotojas, dr. 
Bronius Nemickas — Lietuvos 
laisvės komiteto pirm.

Organizacijų vadovai, daly
vaudami šiose svarstybose, 
formaliai nebus savųjų orga
nizacijų atstovai, tačiau ir jų 
asmeniniai nusistatymai gyvy
biškai svarbiais lietuviškojo 
gyvenimo klausimais irgi yra 
labai svarbūs. Atviras ir ne
formalus pasikeitimas nuomo
nėmis ir pačias organizacijas 
gali suvesti į suderintus darbus.

Temos “Aktualiosios lietu
viškos problemos ir galimi jų 
sprendimai” svarstymas įvyks 
šeštadienį, rugsėjo 27, LB soc. 
globos svetainėje. Šios semi
narinio pobūdžio svarstybos 
neskirtos visuomenei, tikin
tis, kad tokiu būdu nuomonių 
pasidalinimas bus atviresnis 
ir nuoširdesnis. Viešą prane
šimą visuomenei penktadie
nio, rugsėjo 26, vakare Jauni

Lietuvių jaunimo atstovai su Lietuvos vėliava dalyvavę Juodojo kaspino 
dienos demonstracijoje Toronte Nuotr. S. Varankos

mo centro kavinėje padarys Li
nas Kojelis, kuris ką tik bus 
grįžęs iš amerikiečių-sovietų 
neoficialių pasikalbėjimų Ry
goje. Jis taip pat skaitys pa
skaitą tema “Plūduriuoti ar 
plaukti į tikslą?”

Visi šie trys renginiai rug
sėjo 26-28 d.d. Čikagoje vyks 
Lietuvių fronto bičiulių ne
paprastos konferencijos rė
muose. Tarp didžiųjų rengi
nių jie suras laiko pasvarsty
ti ir savo organizacinius klau
simus. J. Kj.

Ruošiasi Vienos 
konferencijai 

Siunčiamas Lietuvos Helsinkio 
grupės narys Tomas Venclova

1986 m. lapkričio 25 d. suei
na Lietuvos Helsinkio grupės 
dešimtmetis. Šia nepaprasta 
proga, ypatingai Vienos kon
ferencijos šviesoj, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės vice
pirmininkas prof. Tomas Re- 
meikis, talkinant Lietuvių in
formacijos centrui, ruošia lei
dinėlį apie Lietuvos Helsin
kio grupę. Jame bus dokumen
tuota Lietuvos Helsinkio gru
pės ryžtinga veikla ir patei
kiamos žinios apie kiekvieno 
Helsinkio grupės nario likimą.

LB-nės siunčiamas Lietuvos 
Helsinkio grupės narys Tomas 
Venclova, gyvenąs Vakaruose, 
dalyvaus Vienos konferencijoj 
ir gyvu liudijimu kels Helsin
kio grupės rūpesčius spaudai 
bei susirinkusiems delega
tams.

Lietuvių informacijos cent
ro vedėja Gintė Damušytė ren
gia trumpą Tikinčiųjų teisėms 
ginti katalikų komiteto istori
ją Vienos konferencijai. 1986 
m. lapkričio 13 d. sueina 8 me
tai nuo šio komiteto įsisteigi- 
mo Lietuvoje. Leidinėlyje bus 
sutelkti TTG KK dokumentai 
bei komiteto narių apybraižos.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menei finansuojant, Lietuvių 
informacijos centras Vienai 
ruošia ir brošiūrą anglų kal
ba apie religijos persekiojimą 
Lietuvoje. Brošiūra suglaustai 
ir vaizdžiai aptars kenčiančios 
Lietuvos tikinčiųjų būklę.

Šalia šių specialių leidinių, 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės visuomeninių reikalų ko
misijos nariai — Gintė Damu
šytė, Juozas Danys, Algiman
tas Gureckas, Narcizas Prie
laida ir Tomas Remeikis ruo
šia Lietuvą liečiančią doku
mentaciją bei žinias spaudai, 
kurios bus plačiai skleidžia
mos prieš ir per Vienos kon
ferenciją. LIC

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu
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® PAVERGTOJE TFVfiVEJE JA Valstybės

O LIETUVIAI PASAULYJE
NEDARBINĖS PAJAMOS

Nuo š. m. liepos 1 d. įsigalio
jo įstatymai, stiprinantys kovą 
su nedarbinėmis pajamomis. 
Platesnių informacijų pateikia 
“Valstiečių laikraštyje” liepos 
3 d. paskelbtas pasikalbėjimas 
su teisingumo ministeriu P. Ku
riu. Nedarbinėmis jis laiko tas 
pajamas, kurios gaunamos nusi
kalstamu būdu — grobiant, spe
kuliuojant, kyšininkaujant, pikta- 
naudžiaujant tarnybine padėti
mi. Kalbėdamas apie nedarbi
nių pajamų šaltinius, P. Kūris 
mini neteisėtų naudojimąsi 
savanaudiškais tikslais valsty
bei ar visuomenei priklausan
čiomis susisiekimo priemonė
mis, mašinomis, mechanizmais. 
Nedarbinėmis pajamomis laiko
mas ir elektros bei šilumos ener
gijos nemokamas panaudojimas 
savanaudiškais tikslais, net 
duonos ir maisto gaminių pirki
mas parduotuvėse gyvuliams 
šerti. Bausmės susilauks ir as
menys, besiverčiantys uždraus
tomis individualios darbinės 
veiklos rūšimis, azartiniais lo
šimais, būrimu. Baudžiamasis 
kodeksas dabar papildytas nau
ju straipsniu, numatančiu, be 
kitų bausmių, ir laisvės atėmi
mų iki penkerių metų pakarto
tiniais tokio nusikaltimo atve
jais. Pasak P. Kūrio, nedarbi
nėmis pajamomis nebus laiko
mos lėšos, kurias piliečiai gau
na pardavę savo darbu užaugin
tas gėles, daržoves, gyvulius 
ar paukščius. P. Kūris jas laiko 
teisėtomis pajamomis, kurias 
saugo įstatymas. Nedarbinėmis 
pajamomis taipgi nebus laiko
mi paveldėjimai, dovanojimai, 
laimėjimai loterijoje, atlygi
nimas už lobio suradimų. Atsa
komybei nustatyti įvedama pa
reiškimu pavadinta valstybinė 
pajamų kontrolė. Pareiškimo 
bus reikalaujama iš asmenų, 
kurie įtariami nedarbinėmis 
pajamomis. Piliečiai, atsisakę 
duoti turimų pajamų pareiški
mą arba jame iškraipę valstybi
nei kontrolei pateikiamas ži
nias, bus baudžiami. P. Kūris 
betgi pabrėžia, kad teisingumo 
organai turės įrodyti nedarbi
nių pajamų įsigijimų neteisė
tu, nedoru būdu. P. Kūris cituo
ja M. Gorbačiovo žodžius, kad 
kovoje su nedarbinėmis pajamo
mis reikia saugotis šešėlio ant 
tų, kurie sąžiningu darbu užsi
dirba papildomų pajamų.

KOVA SU SPEKULIANTAIS
Daugiau žinių apie naujuo

sius įstatymus ir pradėtą kovą 
su spekuliantais pateikia rug
pjūčio 16 d. “Komjaunimo tie
soj” paskelbtas Jurgio Loibos 
pasikalbėjimas su milicijos pik. 
Genadijumi Statkevičiumi, va
dovaujančiu tos kovos valdybai. 
Seniau būdavo kalbama: “Ko
kią jau čia žalą gali daryti spe
kuliacija?... Nieko baisaus, gir
di, neatsitiks, jei viena kita ‘bo- 
butė’parduos ką tik nupirktą 
parduotuvėje daiktą. Paims ji, 
tiesa, šiek tiek brangiau, užtat 
patogu — eilėj nereikės stovė
ti...” Tada būdavo kalbama apie 
baikščią bobutę, šiltai apsimu
turiavusią net vasarą, iš po nu
dėvėto apsiausto skverno ištrau
kiančią kokį nors daiktą. Dabar

“AUDRA”TRAVEL
CORPORATION 

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

organizuoja ilgiausias keliones į

LIETUVĄ
Išvykimo datos: spalio 2, gruodžio 26

jfr it jfr

EGZOTIŠKA KELIONĖ / AUSTRALIJĄ!
Išvyksta spalio 10 d., grįžta lapkričio 2 d.

SAULĖTOS ATOSTOGOS
GINTARO KRAŠTE!

Puerto Plata (Dominikos respublikoje) — 
lapkričio 23 d.

Kviečiame teirautis smulkesnių informacijų.

Mūsų biuras:
• Pageidaujantiems paruošia individualias keliones į Lietuvą ir į kitas šalis.
• Sutvarko vizas bei dokumentus iškvietimams.
• Priima užsakymus vertimams į kitas kalbas.
• Tarpininkauja suteikiant giminėms Lietuvoje labai naudingą finansinę 

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

Smulkesnes informacijas teikia
AUDRONĖ, JŪRATĖ ir kiti darbuotojai adresu:

1576 Bloor St. West, Toronto, Ontario, Canada, M6P 1A4
(Priešais Lietuvių namus)

Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 Telex 06-986766 TOR
Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872

tiniai spekuliantai kitaip at
rodo: jie motorizuoti, važinėjan
tys nuosavais “Žiguliais” ar net 
“Volgomis”, turintys puikiai 
įrengtą butą ir visa kita, ko 
tik reikia. Pas juos gali gau
ti maisto gaminių, pramoninių 
prekių, namudininkų dirbinių, 
juvelyrinių reikmenų ir netgi 
antikvarinių daiktų. Baudžia
masis kodeksas spekuliacija 
laiko prekių ir kitų daiktų su
pirkimą ir perpardavimą pasi
pelnymo tikslu. Pelnomasi net 
įvairiausiais vertybiniais po
pieriais — kelialapiais į poil
sio namus, sanatorijas, susi
siekimo bilietėliais, prekių če
kiais bei talonais, net ir bilie
tais į kultūrinius renginius. 
Baudžiamasis kodeksas už spe
kuliaciją itin stambiu mastu 
numato laisvės atėmimą iki de
šimties mėtų su turto konfis
kavimu. Tokia pat bausmė nu
matyta ir už komercinį tarpi
ninkavimą.

NAUDOJAMASI PROGOMIS
Pik. G. Statkevičiaus teigimu, 

spekuliantai sugeba naudotis 
įvairiomis progomis. Nebuvo 
užmiršti ir kompartijos bei val
džios nutarimai, nukreipti prieš 
girtavimų bei alkoholizmą: “Ap
ribojus prekybą alkoholiniais 
gėrimais, kaip iš gausybės ra
go pasipylė ir pažeidimai. Res
publikos liaudies teismai de
šimtimis baudžia degtinės per
pardavinėtojus, naminės degti
nės gamintojus, už prekybos 
alkoholiniais gėrimais taisyk
lių pažeidimus nubausti šim
tai prekybininkų, keliamos bau
džiamosios bylos, ir vis dėlto 
lengvo pasipelnymo galimybė 
išveda kai ką iš pusiausvyros. 
Prieš kelias savaites išaiškin
ti išties grubūs prekybos tai
syklių pažeidimai Klaipėdos ra
jono ‘Žvejų’, Vievio vartotojų 
kooperatyvuose, iš kurių sandė
lių dėžėmis buvo pardavinėja
ma degtinė. Ir pardavinėjama, 
beje, ne bet kam, o ‘išrinktiems’ 
žmonėms...” Ne parduotuvėje 
įsigytais dideliais kiekiais įvai
riausių verpalų Kaune speku
liavo Janina Grigalovič, nete
kusi laisvės šešeriems metams, 
praradusi spekuliacijos dėka 
įsigytą savo turtą. Klaipėdos 
jūrų prekybos uoste kai kurie 
darbininkai vogė iš užsienio 
laivo iškraunamus apelsinus 
sunkvežimių vairuotojams, ku
rie juos parduodavo Kauno pre
kybininkams, o pastarieji — 
vartotojams. Už šių vagystę ir 
spekuliaciją nubausta 18 dar
bininkų, vairuotojų ir preky
bininkų. Tai tik trys stambes
nės spekuliacijos pavyzdžiai, 
kuriuos pateikia kovai su spe
kuliacija ir valdžios turto grobs
tymu vadovaujantis milicijos 
pik. G. Statkevičius. Dar la
biau paplitusi yra smulkioji 
spekuliacija. Per švelni baus
mė užkietėjusiems spekulian
tams neatimdavo noro ir toliau 
siekti nedarbinių pajamų. To
kie lengvo pasipelnymo mėgė
jai, per metus dukart nubausti 
administracine tvarka, dabar 
susilauks pataisos darbų vie- 
neriems metams arba baudos 
nuo šimto iki trijų šimtų rub- 
!iy- V. Kst.

Winnipego “Folkloramoje” prie įėjimo į “Vilniaus” paviljoną BRIGITA 
BARKAUSKAITĖ - jaunimo atstovė ir RENATA RAMANČIAUSKAITĖ 
- paviljono karalaitė. Jos darbščiai talkino paviljono darbuose

Winnipeg, Manitoba
DAUGI AKULTŪRIS MANITO- 

BOS CENTRAS, kuris rūpinasi tau
tinių grupių archyvinės medžia
gos rinkimu bei jos apsauga, š.m. 
rugsėjo 20, šeštadienį, 9.30 v.r. — 
12.30 v.p.p., Canadian Pacific Rail
way Station Rotunda rengia infor
macinį susirinkimą ir kviečia su
interesuotus įvairių tautybių as
menis dalyvauti. Šiame susirin
kime bus aiškinama apie telkimą 
vaizdinės medžiagos, liečiančios 
imigrantų įsikūrimą Manitobos 
provincijoje. Su šiuo projektu yra 
glaudžiai susijęs Giles Bugailiš- 
kis, kaip vienas jo pradininkų. Jis 
yra ir valdybos narys organizaci
jos “Manitoba Multicultural Re
sources Centre, Ine.” Lietuviai 
šioje veikloje turėtų aktyviai da
lyvauti. Kor.

TAUTYBIŲ FESTIVALIS. Jau 
17-ti metai ruošiama Folklorama 
mūsų mieste. Ji trunka 6 dienas. 
Atsilankantys svečiai vaišinami 
kiekvienai tautybei būdingais val
giais, pasižiūri įvairios šokių ar 
dainų programos ir pasidžiaugia 
gražiai paruoštomis parodėlėmis.

Centrinis komitetas dirba be
veik per visus metus, planuoda
mas sekančių metų festivalį. Lie
pos ir rugpjūčio mėnesiais jau 
būna intensyvus darbas visiems. 
Paviljonų vadovai ir karalaitės 
turi daug kur važinėti, pasirodyti 
ir kalbėti atstovaujant savo tau
tinei grupei. O daugelis kitų, 
savanoriškai dirbančių žmonių, 
ruošia maistą ir tvarko patalpas 
savajam paviljonui įrengti. Šiais 
metais dirbo 17.000 savanorių. 
Jeigu jiems būtų mokamas bent 
minimalinis atlyginimas, tai su
sidarytų 1 milijonas dol. Tada 
Folkloramos pasai, kurių kaina 
buvo tik 7 dol., kainuotų — 150 dol.!

Šiam festivaliui buvo nukal
dinta, vien tik tą savaitę galiojan
ti 1 dol. moneta su Folkloramos 
ženklu vienoj pusėj ir tų metų 
svarbesniu pažymėjimu — kitoj. 
(Šiais metais buvo tarptautinių 
metų piešinys). Tos monetos yra 
gana populiarios tarp svečių, 
ypač iš JAV atvykusių.

Mūsų “Vilniaus paviljone lie
tuviams atstovavo graži ir gabi ka
ralaitė Renata Ramančiauskaitė. 
Jaunimo ambasadorė buvo labai 
darbšti ir maloni Brigita Barkaus- 
kaitė. Visais rūpinosi paviljono 
burmistras Danielius Balčiūnas. 
Bet daugiausia rūpesčio ir darbo 
bei nemiegotų valandų turėjo 
mūsų paviljono koordinatorius 
Renius Balčiūnas.

Buvo daug nuoširdžiai dirbusių 
asmenų, kurių neįmanoma visų 
išvardinti, Bet minėtina Judita 
Barkauskaitė, kuri, kiekvieną va
karą dirbdama karštoj virtuvėj su 
savo darbščiom šeimininkėm, ska
niai pagamintu maistu vaišindavo 
atsilankančius svečius. Taip pat 
vertas paminėjimo yra ir mūsų 
gerb. prel. J. Bertašius. Jis ne 
tik visur būdavo, visiems padė
davo, bet ir jo “namai” — klebo
nija atrodė kas vakarą lyg po 
audros. Mat dažnai jo kambariuo
se susirinkdavo svečiai, organiza^ 

“Vilniaus” paviljono karalaitė 
RENATA RAMANČIAUSKAITĖ ir 
burmistras DANIELIUS BALČIŪ
NAS Winnipego tautybių savaitėje 
“Folklorama”

toriai, lankytojai, artistai ir 
kiti.

Meniškai atrodančią parodą su
rengė A. Jančiukaitė, padedama 
p.p. Bugailiškių. Kodinius ypač 
praturtino p. Kuncevičienės (iš 
Montrealio) atvežti gražūs ir ma
loniom spalvom numegzti ar iš
austi sienų audiniai. Kas vakarą 
ir kas valandą meninę programą 
atliko naujai muz. A. Stankės 
sudarytas dainos vienetas “Sep
tyni draugai”.

Šiais metais (1986) Folkloramos 
festivalis buvo rugpjūčio 10-16 d.d. 
Dalyvavo 39 tautybių paviljonai. 
Buvo parduota 72.000 įėjimo pasų, 
t.y. 10.000 daugiau negu pernai. 
Festivalis prasidėjo rugpjūčio 8 d. 
vakare didžiuliu paradu per mies
to centrą ir baigėsi rugpjūčio 17 d. 
vafeare koncertu miesto suvažia
vimų salėje. Ev. F.

Delhi, Ontario
PAUL ANDRATIS — “busimasis 

motociklo čempionas” — rašo “Ca
nadian Biker”, atspaudęs Pau
liaus nuotrauką ant viršelio ir 
viso puslapio aprašymą apie jo 
laimėjimus lenktynėse Kanadoje 
ir Europoje.

1984 m. Olandijoje Paulius lai
mėjęs sidabro medalį. Ispanijoje 
pernai, sugedus motociklui, pa
sitenkino bronzos medaliu. Nors 
turi rėmėjus, bet ir iš savo£kiše- 
nės reikia pridėti 3500-4000 dol. 
Vasarą dirba tabako laukuose. 
Rudenį (jau antrus metus) studi
juos mechaninę inžineriją Ki- 
čeneryje. Dar tik 22 metų am
žiaus, bet stebina gabumais pa
mėgtame lenktynių sporte ir sa
vo ryžtu laimėti Kanadai aukso 
medalį. Taip rašo “Biker”.

Tėvai Antanas ir Marie Lou 
Andratis turi geležies reikme
nų ir suvenyrų parduotuvę Delhi. 
Antros kartos lietuvis Antanas 
gražiai kalba lietuviškai. Jo 
žmona — vengrų kilmės. Jų duktė 
Sharon gera sportininkė-plauki- 
kė, laimėjusi sidabro medalį 100 
m. plaukime Brantforde. Atosto
gų metu buvo plaukimo baseino 
budėtoja, o darbimetyje — plušo 
tabako laukuose. Tebėra Delhi 
mokyklos mokinė. O. Š.

Windsor, Ontario
MIRUS VIENAM IŠ PIRMŲJŲ 

Kanados lietuvių fondo narių- 
veikėjų, pirmam ir vieninteliam 
KLF tarybos sekretoriui a.a. Pet
rui Januškai, artimieji giminės, 
bendradarbiai ir pažįstami auko
jo KL fondui: $50 — Mykolas Ja
nuška, Vincas Januška (broliai),
J. Bersėnas su šeima, dr. A. Pa- 
cevičius; $30 — H. Lapas; $20 — V. 
Balsys, A. J. Lukošiūnai, Rūta Stef
fes, H. Stepaitis: $16.12. - K.L.; $10 
— V. E. Kutkai. Suaukota $340. 
KLF taryba ir valdyba nuoširdžiai 
apgailestauja netekimą vieninte
lio tarybos sekretoriaus. KLF

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

Tel. 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
- nuo 10 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 10 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 10 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 24 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ................ 5%
santaupas..................... 5.75%
kasdienines palūkanas 
už santaupas................ 5.25%
term, indėlius 1 m.......... 8.25%
term, indėlius 3 m.......... 8.25%
reg. pensijų fondo........7.25%
90 dienų indėlius..............7.5%
(minimum $5.000)
Reg. pensijų 1 m............ 8.25%

Hamilton, Ontario
ATEITININKU VAKARONĖ. Rug

sėjo 20 d., 5 v.p.p., parapijos sa
lėje ateitininkai ruošia vakaronę. 
Turėsime progą išgirsti Federa
cijos vadą Juozą Polikaitį, kuris 
kalbės tema: “Vertybių išlaiky
mas jaunime”. Bus meninė pro
grama ir vaišės. Kviečiame jau
nimą, ypač organizacijoms nepri
klausantį, įsijungti į mūsų gre
tas. Kviečiame jaunas ir vyres
nes šeimas išgirsti vertingą pa
skaitą. Laukiame visų!

Ateitininkai
KLB HAMILTONO APYLINKĖS 

RINKIMINĖ KOMISIJA krašto ta
rybai išrinkti pirm. K. Mileris, 
sekr. St. J. Dalius, nariai — J. 
Bajoraitis, J. Gedris, J. Sadaus
kas praneša, kad yra pasiūlyti 
šie kandidatai į XIII-ją KLB kraš
to tarybą: Ciparytė Ramona, Deks- 
nys Kazimieras, Kamaitytė Rūta, 
Krištolaitis Juozas, Krivinskai- 
tė Angelė, Kvedaras Vaidotas D., 
Pleinys Jeronimas, Rukšėnaitė 
Elytė, Skripkutė Liucija, Stane
vičienė Vida, Stankus Jonas, Siū
lys Rimas. Rinkimai įvyks 1986 m. 
spalio 19 d. nuo 8.30 v.r. iki 1 v.p.p. 
Jaunimo centro salėje (48 Dundurn 
St. North, Hamilton, Ont.). Kvie
čiame visus Hamiltono lietuvius 
dalyvauti rinkimuose ir atlikti 
bendruomeninę pareigą.

KLB Hamiltono apylinkės 
rinkiminė komisija

KLIVLANDO TAUTINIU ŠOKIU 
GRUPĖS “GRANDINĖLĖS” kon
certas įvyks 1986 m. spalio 19 d., 
3 v.p.p., Westdale gimnazijos sa
lėje, 700 Main St. W. Bilietai gau
nami iš anksto sekmadieniais po 
pamaldų Jaunimo centre; kainos 
— $7.00 ir $6.00. Moksleiviams nuo 
12 metų amžiaus tik $3.00, o vai
kams iki 12 metų amžiaus įėjimas 
nemokamas. Šį, koncertą rengia 
KLB šalpos fondo Hamiltono sky
riaus komitetas ir kviečia visus 
šiame koncerte dalyvauti. Gauta
sis pelnas skiriamas šalpos rei
kalams. Todėl visi ruoškimės šiam 
didžiajam koncertui.

KLB HAMILTONO APYLINKĖS 
VALDYBA paskyrė $150 auką per
siuntimui Lietuvių enciklopedijos 
Vasario 16-sios gimnazijai. Šal
pos fondo komitetas nuoširdžiai 
dėkoja.

CHORAS “AIDAS” pradės nau
ją sezoną rūgėjo 21 d., 3 v.p.p.; pir
ma repeticija — parapijos salėje. 
Visos buvusios ir naujos choristės 
kviečiamos vėl įsijungti j “Aido” 
eiles. Chorui sutiko vadovauti ne
seniai iš Lietuvos pasitraukęs 
muzikas-solistas Vaclovas Povilo
nis. Visais choro reikalais pra
šome šiuo metu kreiptis į J. Plei- 
nį tel. 549-5372. J. P.

HAMILTONO SENJORŲ 
“RAMBYNU1”

reikalinga vyresnio amžiaus pora 
(kad ir ne pensininkų) superinten
dento pareigoms. Duodamas dvie
jų miegamųjų butas ir atlygini
mas pagal susitarimą. Kreiptis: 
A. Jankūnas, 207-1880 Main St. 
West, Hamilton, Ont., L8S 4P8. Tel. 
(416) 522-3983 arba 527-1028 — B. 
Pakalniškis.

įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas”
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383 9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

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

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask............  9.5%
asmenines paskolas  12%
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000.
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $25.000.

Lietuvos krikšto 600 metų su
kakčiai skiriama daug iškilmių 
1987 m. Ji bus įamžinta medaliu, 
kurio projektą sukūrė skulpto
rius Vytautas Kašuba. Medalio 
nukaldinimu rūpinasi specialus 
komitetas, vadovaujamas Lore
tos Stukienės. Technišką gamy
bos darbą sutiko atlikti “Medal- 
lic Art Co.” bendrovė Danbu- 
ryje, Conn. Pirmojo nukaldinto 
medalio sutiktuvės ten įvyko 
liepos 24 d. Be pačios pirm. L. 
Stukienės dalyvavo kitų komite
tų atstovai, šios valstijos lietu
vių parapijų klebonai.

Los Angeles lietuviai skautai 
turi šiemet dvidešimtmetį mi
ninčią “Rambyno” stovyklavie
tę. “Rambynu” pavadintas 10 
akrų plotas buvo įsigytas 1966 
m. Jį supa gražus valstybinis San 
Bernardino miškas. Patys stovyk
lavietės rėmėjai pastatė namą su 
virtuve, ambulatorija bei kitais 
patogumais. Pernai buvo pasta
tytas antras namas, suprojektuo
tas architekto R. Muloko. Šis 
pastatas yra didesnis ir prak
tiškesnis, pritaikytas prie pir
mojo namo ir gamtinės aplinkos. 
Naujasis pastatas kainavo tik 
$20.000. Stovyklavietė dar turi 
$15.000 skolos, kurią stengia
masi padengti geradarių auko
mis. “Rambyne” kasmet stovyk
laudavo apie 100 skautų. Susi
laukusi naujo pastato, stovyk
lavietė dabar yra pajėgi pri
glausti ateitininkus bei kitas 
lietuvių organizacijas.

Kun. dr. Vincas Andriuška, 
lietuvių kapelionas Miamyje, 
Floridijoje, auksinę kunigystės 
sukaktį švęs lapkričio 1 d. iš
kilmingomis Mišiomis Šv. Petro 
ir Pauliaus šventovėje. Pamal
dose dalyvaus ir pamokslą sakys 
vysk. P. Baltakis, OFM.

Kun. Antanas Sabaliauskas, 
buvęs salezietis misijonierius, 
nusilpus sveikatai, apsigyveno 
Don Bosco amatų mokykloje 
Bostone. Ji ten dabar susilaukė 
didelio šešių aukštų priestato 
su elektroniniais skaitytuvais. 
Viršuje yra įrengta privati kop
lyčia, personalo valgomasis ir 
25 kambariai. Mokyklai jau 54 
metus Mišias laiko kun. A. Saba
liauskas, SDB. Ten apsigyvenęs, 
jis dabar rašo savo atsiminimus.

Argentina
Kun. Juozas Margis, MIC, grį

žo Argentinon po šešias savaites 
trukusių atostogų JAV-se. Lan
kėsi pas gimines Miamyje, Flo
ridoje, pas Tėvus marijonus 
Čikagoje, kur dirba jo brolis Ta
das Margis, ilgesnį laiką ilsėjosi 
pas gimines Los Angeles mieste, 
džiaugdamasis amžinu Kalifor
nijos pavasariu.

Kun. Vitas Šimanskis, MIC, at
vykęs iš Villa Del Dique Kordo
bos provincijoje, du mėnesius 
darbavosi Aušros Vartų para
pijoje Avellanedoje, Buenos Ai
res priemiestyje. Svečias tvarkė 
Šiluvos vasarvietę Villa Elisoje, 
pradėdamas koplyčios atnauji
nimą, vasarvietės aptvėrimą 
nauja tvora. Kordobon grįžo 
nespėjęs tų darbų užbaigti. Va
sarvietę sutvarkė ir vasaroto
jams paruošė kun. A. Steigvi- 
las, MIC.

Iš ilgos kelionės Europoje grį
žo akių gydytojai dr. Rasa Kaire- 
lytė ir jos vyras dr. Pedro Mon- 
teagudo. Romoje jiedu dalyvavo 
tarptautiniame gydytojų kong
rese, penkias dienas viešėjo 
okupuotoje Lietuvoje, keturias 
praleisdami Vilniuje, vieną — 
Kaune. Juos visur lydėjo ir glo
bojo giminės. Blogą įspūdį pa
liko sovietų muitininkai Mask
vos orauostyje. Viešnagės me
tu įvyko sprogimas Černobilyje, 
bet apie jį Lietuvoje niekas ne
žinojo. Oficialiai nelaimė ato
miniame Černobilio reaktoriuje 
buvo paskelbta tada, kai jiedu 
jau lankėsi Leningrade.

Australija
Australijos lietuvių katalikų 

federacijos valdyba, vadovau
jama pirm. Vinco Žemaičio, ap
tarė artėjantį popiežiaus Jono- 
Pauliaus II apsilankymą Mel
burne, kur jis atskris š. m. lap
kričio 27 d. ir vakare laikys 
ekumenines pamaldas stadione. 
Iškilmingas Mišias Jonas-Pau- 
lius II su maždaug 800 kunigų 
koncelebruos lapkričio 28 d. 
Kiekviena tautybė į tas Mišias 
galės atsiųsti tik vieną savo 
vėliavnešį be palydovų. Lietu
vos vėliavą atneš Australijos 
lietuvių jaunimo sąjungos pirm. 
Andrius Vaitiekūnas. Garbės sar
gybą įeinančiam popiežiui Jo- 
nui-Pauliui II sudarys vienas 
asmuo iš kiekvienos tautybės. 
Lietuviams atstovaus ALK Fe
deracijos pirm. V. Žemaitis. Per 
Mišias aukojimo metu lietuviškų 

raštų menišką stulą Jonui-Pau- 
liui II įteiks skautė akademike 
Vida Žemaitytė. Prie dovanos 
bus pridėtas ją parūpinusios 
ALK Federacijos laiškas. Lie
tuvos krikšto 600 metų sukaktį 
kiekviena lietuvių kolonija mi
nės savo pasirinktą dieną. Mel
burno lietuviai tomą iškilmėms 
yra gavę Šv. Patriko katedrą 
1987 m. kovo 1 d. Sukaktis ten 
bus minima kartu su austra
lais. Žinios, liečiančios šį mi
nėjimą bus paskelbtos Austra
lijos katalikų savaitraščiuose. 
Lietuviškoji minėjimo dalis ati
dedama pavasariui, kuris Aust
ralijoje prasiseda spalio mė
nesį.

A.a. Antanas Skirka, Austra
lijos lietuvių tarpe pasižymė
jęs visuomenininkas, rašytojas 
ir žurnalistas, mirė rugpjūčio 
6 d. Sydnėjuje. Velionis gimė 
1914 m. balandžio 23 d. Mari
jampolės apskrityje. Baigė Gu
delių pradžios mokyklą ir Vei
verių progimnaziją. Dirbo vals
čiaus savivaldybės raštinėje, 
tarnavo VII-jo pėstininkų pul
ko ūkio skyriuje, pasiekdamas 
viršilos laipsnį. Vokietijon 
su šeima pasitraukė 1944 m., 
Australijon atvyko 1949 m. Įsi
kūręs Sydnėjuje, iki išėjimo 
pensijon dirbo Liverpoolio li
goninėje. Priklausė Sydėjaus 
literatų būreliui, dirbo mo
kytoju savaitgalio mokykloje 
ir lituanistiniuose kursuose, 
vadovavo Sydnėjaus ramovėnų ir 
žurnalistų skyriui. Ryšius su 
spauda pradėjo Lietuvoje ir 
tęsė Australijoje. Išleido ke
lias legendų knygas, du eilė
raščių rinkinius, įsijungė į 
Australijos lietuvių almanachus. 
Gedulines Mišias rugpjūčio 12 
d. Šv. Joakimo šventovėje atna
šavo mons. P. Butkus, giedojo 
“Dainos” choras. Atsisveikini
mas su velioniu įvyko krema
toriume.

Britanija
A. a. Stasys Žemaitaitis, 71 me

tų amžiaus, gimęs netoli Vilka
viškio, mirė Londone liepos 8 d. 
Gedulinės pamaldos buvo atna
šautos Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos šventovėje. Palaido
tas liepos 15 d. Rochford Lawn 
kapinėse netoli Southendo, kur 
gyvena velioniės dukra Regina 
su šeima. Velionis vertėsi sta
liaus amatu, skaitydavo lietu
višką spaudą, reguliariai daly
vaudavo pamaldose Šv. Kazi
miero lietuvių šventovėje.

A. a. Vladas Kasnickas, 68 me
tų amžiaus, miręs Wolverhamp- 
tone, palaidotas birželio 24 d. 
Danescourto kapinėse. Geduli
nes Mišias atnašavo ir laįdojimo 
apeigas atliko kun. A. Joyce iš 
Tettenhall Šv. Tomo katalikų 
šventovės. Velionis buvo sta
lius, kilęs iš Šėtos valsčiaus, 
Anglijon atvykęs 1947 m. Apsi
gyveno Wolverhamptone. Pra
džioje dirbo “Courtauldo” fab
rike. Kai ta darbavietė užsida
rė, perėjo į “Goodyear” gumos 
fabriką ir jame dirbo iki pensi
jos. Priklausė DBLS-gai, prenu
meravo “Europos lietuvį”. Šei
mą sukūrė su kitataute. Lai
dotuvėmis rūpinosi žmona Bo- 
žena, dukra Monika ir sūnus 
Lenis.

Prancūzija
Paryžiuje veikiantys Baltie- 

čių namai yra pasiruošę siųsti 
tris savo atstovus į Austrijos 
sostinę Vieną, kur nuo š.m. lap
kričio pradžios vyks Helsinkio 
akto peržiūros konferencija. Ta 
paryžiečių trijulė drauge su 
VLIKo ir Bendruomenės atsto
vais dalyvaus informacinėje 
veikloje. Iš Prancūzijos ten 
taipgi atvyks ir dalyvaus tarp
tautinės rezistencijos organi
zacijos “Resistence Internatio
nale” atstovai.

Vokietija
Vasario 16 gimnazija susilau

kė $15.000, kuriuos jai paaukojo 
Phoenix mieste, Arizonoje, gy
venantis pensininkas Jonas De- 
mereckis, gimęs 1897 m. birže
lio 19 d. Šakių apskrityje. 1918 
m. pabaigoje jis savanoriu*įstojo 
į Lietuvos kariuomenę, tarnavo 
Kauno komendantūroje. Vėliau, 
baigęs karinės policijos mokyk
lą, dirbo generalinio štabo žval
gybos skyriuje. Iš Lietuvos pa
sitraukė 1944 m., o į JAV atvyko 
1949 m. iš pabėgėlių stovyklų. 
Dirbo transporto bendrovėje iki 
išėjimo pensijon. Jo $15.000 au
ka yra stambiausia finansinė 
parama Vasario 16 gimnazijai, 
gauta iš vieno asmens. 1967 m. J. 
Demereckis lankėsi Vasario 16 
gimnazijoje, susipažino su mo
kytojais ir mokiniais, įsitikino, 
kad jos auklėtiniai išmoksta lie
tuvių kalbos, susipažįsta su Lie
tuvos istorija.



Nepriklausomos Lietuvos paštininkas Kaune, Laisvės alėjoje Iš dr. II. Lukaševičiaus albumo

Lietuviai Venezuelos spaudoje ir televizijoje
Sibirinių trėmimų sukaktis susilaukė plataus dėmesio 

venezueliečių visuomenėje

Nerenkamas Kanados senatas
Jame vyrauja anglosaksai ir prancūzai, daugiakultūriškumo proporcija neišlaikyta

Kanados spaudoje jau daug 
kartų buvo keliamas nerenka
mo senato klausimas. Vado
vaudamiesi demokratine san
tvarka, kanadiečiai išrenka 
parlamento narius, o senato
rius 104 vietas turinčiame 
senate paskiria ministerial 
pirmininkai. Kanada yra su
skirstyta į keturias geogra
fines sritis, kurių kiekvienai 
tenka po 24 senatorius. Šešis 
senatorius turi vėliau Kana
dos federacijon įsijungusi Niu- 
faundlandija, po vienų —Juko- 
nas ir Šiaurės vakarų terito
rijos1. Oficialiai senatas tik 
patvirtina Kanados parlamen
to priimtus įstatymus, mesda
mas į juos dar vieną žvilgsnį, 
bet neturėdamas veto teisės 
tiems įstatymams sustabdyti.

Kartais senatoriai betgi ne
iškenčia nelegalaus bandymo 
įsikišti, ypač dabar, kai 101 se
natoriaus eilėse yra net 68 li
beralai, o jų vadovu parlamen
te paskirtas kadaise įvairių 
ministerijų turėjęs A. Mac- 
Eachenas. Jis negali užmiršti, 
kad liberalų vadas J. Turne- 
ris parlamente turi tik labai 
ribotą atstovų mažumą. Senate 
jie net 68:27 balsų santykiu 
yra stipresni už dabar Kana
dą valdančius ministerio pirm. 
B. Mulronio konservatorius.

Netikėtas papildas
Artėjant vasaros atostogoms, 

parlamente buvo priimtas įsta
tymas, liečiantis kalinių iš
leidimą iš kalėjimų. Lig šiol 
visi gero elgesio kaliniai, at
likę du trečdalius paskirtos 
bausmės, atgaudavo laisvę, kur 
jie iš dalies būdavo sekami ir 
kontroliuojami. Toks kalinių 
išleidimas buvo padarytas pri
valomu ilgais P. E. Trudeau 
liberalų valdymo metais. Jo 
turėjo laikytis bausmes dova
nojančios tarybos.

Ministerio pirm. B. Mulro
nio konservatorių vyriausybė 
nutarė suvaržyti besaikį kali
nių išleidimą iš kalėjimų. Mat 
statistika liudijo, kad iš 3.000 
pastarųjų keturiolikos mėne
sių išleistų kalinių 48 vėl pa
darė žiaurius kriminalinius 
nusikaltimus. Priimtas įstaty
mas bausmių dovanojimo tary
boms būtų leidęs sustabdyti 
nepatikimų kalinių išleidimą, 
kai jie yra atlikę du trečda
lius bausmės, bet yra laikomi 
rimtais kandidatais į naujus 
nusikaltimus.

Įstatymo projektas parla
mentui buvo įteiktas birželio 
mėnesį, o priimtas ir senatui 
patvirtinti atiduotas prieš pat 
parlamentarų vasaros atosto
gas. Šia proga nutarė pasinau
doti A. MacEacheno vadovau
jami liberalai senate. Prie 
įstatymo jie pridėjo papildą 
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didžiausias lietuvių restoranas Čikagoje. 
Tradiciniai lietuviški valgiai. Aplankykite!

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

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

savo nuožiūra, pagal kurį ka
lėjimuose palikti kaliniai ga
lėtų kreiptis į teismą ir reika
lauti laisvės, atlikę du treč
dalius bausmės. Liberalų sie
kis senate paaiškėjo tada, kai 
parlamentarai jau buvo iš
siskirstę vasaros atostogoms. 
A. MacEachenui ir jo libera
lams senatoriams, matyt, at
rodė, kad ministerio pirm. B. 
Mulronio konservatorių vy
riausybė dėl įstatymo pakei
timo nebandys vėl surinkti po 
visą Kanadą išsisklaidžiusių 
parlamentarų specialiam po
sėdžiui, kuriame būtų atmes
tas liberalų daugumos sena
te padarytas įstatymo pakei
timas.

Nelogiška kritika
Konservatorių partijos va

dovas parlamente D. Mazan- 
kowskis paskelbė parlamen
tarų sušaukimą vienos dienos 
posėdžiui. Pagal įstatymus 
reikėjo, kad darban vėl grįž
tų bent 20 parlamentarų ir 15 
senatorių. Iš tikrųjų į specia
lų posėdį įsijungė daugiau par
lamento narių nei buvo tikė
tasi, nes senate padarytas įsta
tymo papildas buvo atmestas 
87:31 balsų dauguma.

Tiesa, ministeris pirm. B. 
Mulroney ir jo konservatorių 
vyriausybė susilaukė nemažų 
opozicijos vado J. Turnerio 
priekaištų. Pasak jo, įstatymą 
reikėjo priimti anksčiau, ne
laukiant atostogų išvakarių. 
Tada nebūtų reikėję ir šio spe
cialaus posėdžio. J. Turneris 
nutylėjo visiems gerai žinomą 
faktą, kad įstatymas parlamen
tui buvo įteiktas prieš mėne
sį, kad dėl jo niekas nepro
testavo ir nesitikėjo libera
lų padaryto pakeitimo senate.

Kritikai greit nutilo, kai po
sėdžio dieną viename Mont- 
realio priemiestyje ką tik iš 
kalėjimo išleistas 26 metų am
žiaus jaunuolis Carol Pinel nu
šovė policininką M. Simardą. 
Žmogžudys Carol Pinel buvo 
nuteistas kalėti septynerius 
metus ir aštuonis mėnesius už 
ginkluotą apiplėšimą ir laisvę 
atgavo pagal senąjį įstatymą 
atlikęs du trečdalius baus
mės. Tada netikėtai subliūško 
liberalų vado J. Turnerio ne
logiška kritika, nepateisina
mas A. MacEacheno ir jo libe
ralų daugumos priimto įstaty
mo pakeitimas senate.

Senato duomenys
Pagrindinius Kanados ne

renkamo senato duomenis rug
pjūčio 6 d. laidoje atskleidžia 
dienraščio “The Toronto Sun” 
korespondentas parlamento 
spaudos galerijoje Douglas 
Fisheris, socialistas, buvęs 
NDP partijos atstovas parla

mente. Kanados senate dabar 
yra 68 liberalai, 27 konserva
toriai, šeši nepriklausomi li
beralai, kurių tik du iš tikrų
jų nepriklauso jokiai partijai. 
Senato išlaikymas Kanados iž
dui kasmet kainuoja $27 milijo
nus, nes senatoriams mokama 
metinė $61.000 alga, vetera
nų senatorių metinė pensija 
siekia apie $40.000. Jiems taip
gi valdžios lėšomis parūpina
mi sekretoriai arba sekreto
rės, nemokamos kelionės lėk
tuvais ir telefoniniai pokal
biai Kanadoje. Kandidatams į 
senatorius statomi palyginti 
menki reikalavimai: jie pri
valo turėti $4.000 vertės žemės 
su tiek pat vertais pastatais.

Iki 1965 m. senatoriams ne
buvo nustatyta amžiaus riba. 
Nuo 1965 m. senatoriais pa
skirti asmenys turi pasitrauk
ti pensijon, sulaukę 75 metų 
amžiaus. Dabartinių senato
rių eilėse yra vienuolika, se
natoriais tapusių prieš 1965 
m. Jie senate galės pasilikti 
iki mirties. Seniausias yra se
natorius Fred McGrand, turin
tis 91 metus. Seniausių grupei 
taipgi priklauso Dave Croll — 
86 ir Don Cameron — 85 metų 
amžiaus.

Dabartinių senato narių gru
pėje keturis senatoriais pa
skyrė Louis St. Laurent, pen
kis — J. Diefenbakeris, 12 — 
Lester Pearson, 60 — Pierre 
Trudeau, 9 — Joe Clark, 3 (P. 
E. Trudeau pageidaujamus) — 
John Turner, 8 — Brian Mul
roney.

P. E. Trudeau palikimas
Rekordinis paskirtų sena

torių skaičius, kaip matome, 
priklauso su labai dosnia nuo
taika iš politikos pasitrauku
siam P. E. Trudeau. Senato
riais jis paskyrė tik keturis 
konservatorius. Kiti 59 buvo 
aiškūs liberalai, į kurių eiles 
P. E. Trudeau įrikiavo apie 
dešimtį su juo dirbusių talki
ninkų bei patarėjų. Pagal pro
fesijas senate yra 35 verslo 
žmonės, 30 — advokatų, 19 — 
mokytojų ir profesorių, 7 — 
ūkininkai, 4 — gydytojai, 4 — 
revizoriai, keli administrato
riai ir vienas dantų gydytojas.

Plačiai garsintas daugiakul- 
tūriškumas pilnai nėra išlai
kytas, išskyrus 27 prancūzų kil
mės senatorius. Iš kitų tauty
bių D. Fisheris mini septynis 
žydus, du ukrainiečius ir du 
italus, vieną lenką. Po vieną 
narį senate turi senieji Kana
dos gyventojai — indėnai, meti
sai ir eskimai.

Aktyviais senatoriais D. Fi
sheris laiko 8 liberalus ir 6 
konservatorius, mažiau besi
reiškiančiais — 16 liberalų, 3 
konservatorius ir 2 nepriklau
sančius partijoms, priversti
niais senato nariais, kurių pa
grindinis dėmesys nukrypęs to
li už jo ribų - 36 liberalus ir 14 
konservatorių. Dėl blogos svei
katos savo pareigų senate ne
gali atlikti 12 liberalų ir 4 kon
servatoriai. V. Kst.
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ANTANAS ŠULCAS

Sibirinių trėmimų 45-rių me
tų sukakties proga “El Univer
sal” dienraštis 1986 m. birže
lio 15 ir 17 d.d. laidose išspaus
dino išsamų dr. V. A. Dambra- 
vos straipsnį “El Junto del 
Terror” (Teroro birželis). 
Straipsnyje buvo suminėti pa
grindiniai faktai, liečiantys 
sovietinę Baltijos kraštų oku
paciją: Kersteno komisijos ty
rimai, Molotovo-Ribbentropo 
sutartis, sovietinė Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos aneksija, 
NKVD potvarkis deportuoti 
“nepatikimus” asmenis ir t.t. 
Straipsnis baigiamas kreipi
musi į laisvąjį pasaulį parem
ti baltiečių kovą už laisvės 
atgavimą.

Pamaldos
Birželio 15 d., 10.30 v.r., Don 

Bosco šventovėje buvo sureng
tos specialios pamaldos prisi
menant sibirinius trėmimus. 
Dalyvavo 50 lietuvių, 20 latvių, 
keletas vengrų, lenkų. Daugu
ma dalyvių buvo venezuelie- 
čiai.

Kairėje altoriaus pusėje prie 
trijų žvakių stovėjo tautiniais 
drabužiais pasipuošęs baltie
čių jaunimas su savo tautinė
mis ir Venezuelos vėliavomis. 
Dešinėje pusėje prie vargonų 
sėdėjo dr. V. A. Dambrava, 
kaip vargonininkas, su Karako 
lietuvių apylinkės choreliu, 
vadovaujamu Algimanto Dug
no. Liturginius skaitymus at
liko Dalia Šulcaitė.

Prieš Mišias A. Dugnas per
skaitė trumpą įžangą, paaiš
kindamas šių pamaldų inten
ciją. Kunigu) atėjus prie al
toriaus, aidėjo vargonai ir 
lietuviškos bei ispaniškos 
giesmės. Kun. Tarcisio Dido- 
ne pasakė pamokslą, iškelda
mas Baltijos kraštų likimą, 
pabrėždamas, kad baltiečiai 
Venezueloje atsirado ne tur
to jieškodami, o gelbėdamie
si nuo sovietinio teroro.

Po pamaldų išdalinta daug 
informacinės medžiagos apie 
Baltijos kraštų^ ir sibirinius 
trėmimus.

Televizijoje
Birželio 21 d. V. A. Dambra- 

vos iniciatyva ir Venezuelos 
televizijos vadovybės (V ir 
VIII kanalų) susirinkome te
levizijos studijoje 9 v.r. įra

Finansų ir ekonomijos 
konferencija Floridoje
Gražioje pietvakarių Floridos pakrantėje, Marco Island 

kurorte, šiemet vėl įvyks ekonominė lietuvių konferencija. 
Ją organizuoja “Lito” investavimų bendrovė ir kredito unija 
"Kasa”. Konferencijos paskaitos ir diskusijos vyks lapkričio 8 
ir 9 dienomis (šeštadienį ir sekmadienį).

Atvykstantieji tačiau yra kviečiami pasiimti keletą laisvų 
dienų ii- ta proga paatostogauti ramiame Golfo įlankos pajū
ryje. Marco Island viešbučiuose konferencijos svečiams bus 
rezervuoti kambariai nuo lapkričio 5-tos iki 12-tos. Bus turi
ninga ir įdomi programa, todėl norintieji dalyvauti ar ato
stogauti kviečiami iš anksto užsisakyti kambarius. Anksčiau 
užsisakiusiem bus geresnis pasirinkimas.

Dėl informacijų prašoma rašyti šiuo adresu: “Litas” 
Investing Co., 86-01 114th Street, Richmond Hill, N.Y. 11418, 
USA, arba paskambinti (718) 441-2811. Dėl kelionės rezerva
cijų ir bilietų skambinti į “Vytis"International Travel Service 
tel. (718) 769-3300.
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taisus iš 220 voltų i 110 voltų ir atvirkščiai.

Priimame pasiteiravimus ir dėl pardavimo
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šyti sibirinių trėmimų minė
jimo programos, kuri liepos 
6, sekmadienį, buvo transliuo
jama kraštui 7 ir 11 v.r.

Programos vedėjas kapuci
nas kun. Manuel Diaz įžango
je paaiškino programos pobū
dį. Joje dalyvavo 23 lietuviai 
ir 10 tautiniais drabužiais ap
sirengusių latvių. Už altoriaus 
stovėjo keturi jaunuoliai su 
Venezuelos, Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos vėliavomis.

Pirmoji programos dalis bu
vo skirta Mišioms, kurių me
tu skambėjo lietuvių ir ispa
nų giesmės. Pamokslą pasakė 
kun. Sante apie pasauliečių 
dalyvavimą krikščioniškame gy
venime, nurodydamas heroiš- 
ką Nijolės Sadūnaitės pavyz
dį Lietuvoje bei jos kovą su 
milžinu Galijotu.

Antroje programos dalyje 
kun. M. Diaz pateikė gausią 
informaciją apie Baltijos kraš
tus, rodė filmines ištraukas 
iš pernykštės baltiečių žva
kių vigilijos, eitynių prie so
vietų ambasados vartų, kur 
anuomet kalbėjo kun. M. Diaz 
ir skambėjo Lietuvos himnas. 
Programos vedėjas priminė 
pasaulį stebinančią “LKB kro
niką”, tiksliai dokumentuo
jančią tikinčiųjų persekioji
mą Lietuvoje, JAV vyskupų pa
reiškimą apie minėtus perse
kiojimus, kitų kraštų vyskupų 
protestus. Kun. M. Diaz pami
nėjo Lietuvos krikščionybės 
sukaktį 1987 m., galimą paskel
bimą palaimintuoju arkiv. Jur
gio Matulaičio, pastangas pra
dėti kanonizacijos bylą arkiv. 
Teofiliaus Matulionio, vysk. 
Julijono Steponavičiaus ištrė
mimą iš Vilniaus. Baigdamas 
savo kalbą, kun. M. Diaz pa
reiškė, kad Baltijos kraštai 
yra pilni didvyrių bei kanki
nių, apie kuriuos turėtų žino
ti visas pasaulis ir ateiti pa
galbon kovojantiems bei per
sekiojamiems tikintiesiems.

Televizinėje programoje bu
vo parodyta daug iliustracijų 
iš Baltijos kraštų, jų švento
vių, katalikų tikėjimo gynėjų, 
lagerių vaizdų. Paminėtina, 
kad Mišių metu, atnešant duo
ną bei vyną, buvo atneštos ir 
padėtos ant altoriaus dvi kny
gos — Sibiran ištremtųjų bal
tiečių sąrašai. Tie ištremtie
ji ir buvo pagrindinė Mišių 
intencija.
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Apgaulinga sovietinė taika
Apie ja rašo “LKB kronika" 69 numeryje išspausdintame straipsnyje 
“Išdavystė nesibaigia", kuriame peikiami dvasiškiai, dalyvaujantys 

sovietinės “taikos" konferencijose

Lietuvos tikinčiuosius įžei
džia ir skaudina vis didėjan
tis skaičius Lietuvos dvasinin
kų, dalyvaujančių vadinamo
je “Berlyno taikos konferen
cijoje” ir kitose į šią panašio
se konferencijose — net Mask
vos Pergalės minėjime. Jeigu 
tame “taikos” žaidime dalyvau
tų nesubrendę jaunuoliai — 
komjaunimo auklėtiniai, bū
tų galima liūdnai šypsotis ir 
tylėti. Dabar tylėti negalima, 
nes kunigų vadinama kova už 
“taiką” yra ne kas kita, kaip 
aiški veidmainystė ir Katali
kų Bažnyčios išdavystė. Jeigu 
dvasininkams iš tiesų rūpėtų 
taika, į šią problemą jie žvelg
tų savosios Katalikų Bažny
čios akimis. Tačiau nė vienas 
iš šitų “kovotojų”, ar “taik- 
darių” (kaip liaudis taikliai 
juos vadina) nepasidomėjo Ka
talikų Bažnyčios pozicija tai
kos klausimu. O ji gana aiškiai 
išdėstyta enciklikoje “Redemp- 
tor hominis” 17 str. (6-p., nuo 
52-58). Kiekvienas kunigas tu
rėtų giliai širdin įsirašyti en
ciklikos žodžius: “Taikos pa
grinduose yra žmogaus nepa
žeidžiamų teisių gerbimas; 
juk taika — tai teisingumas, 
o karas kyla iš tų teisių pažei
dimo”. Kaip šiuo požiūriu su
prasti “taikos” gynėjus? Jie 
“gina” taiką, kurios vardu už
daryta Klaipėdos Taikos Kara
lienės bažnyčia, tą taiką, kuri 
spjauna į šimtų tūkstančių ti
kinčiųjų teisę dalyvauti pa
maldose, į šimtų tūkstančių 
tikinčiųjų parašus! Ar gali ku
nigas — dvasinis tikinčiųjų va
dovas — šito nesuprasti? Jei tai 
neišdavystė, tai gal apakimas, 
nusenimas, sklerozė, išprotė
jimas?

Kam atstovauja vadinami 
Berlyno “taikos” gynėjai? Kas 
juos siuntė? Daugelis išvyks
ta net nepranešę savo bažnyti
nei vyriausybei. Katalikų ku
nigus, vykstančius į užsienį 
ginti “taikos”, siunčia . . . ko
munistai! Lietuviai kunigai 
atsovauja . .. komunistams! 
Turbūt pasaulio istorijoje dar 
negirdėtas neprotavimas!

Tik maži vaikai nežino, kad 
komunistai ne visiems leidžia 
ginti taiką. Maskvos “taikos” 
gynėjai buvo net teisiami. Ko
munistai po visą pasaulį orga
nizuoja “taikos” maršus, bet 
kaip smarkiai puolė Baltiečių 
taikės žygį Baltijos jūroje. Tai 
kodėl kunigus siunčia, net ver
čia dalyvauti vadinamose “tai
kos” ir kitose konferencijose? 
Dėl to, kad tai naudinga tarybi
nei vidaus ir užsienio politikai. 
Dėl to, kad jie gina tą politiką, 
kuri, skelbdama tikėjimo lais
vę, “leidžia” praktikuoti religi
nius kultus, bet neleidžia tiems 
kultams pasistatyti pastatų, ne
leidžia atstatyti sudegusių, net 
atima pastatytus, visokiausiais 
būdais slopina tikėjimą.

Štai Kaišiadorių vyskupijos 
Ryliškių parapijos tikintieji, 
kurie, sudeginus bažnyčią, 
dešimtmečius meldėsi kapinė
se, vaikomi net iš kapinių.

Vilkaviškio vyskupijos Žalio
sios parapijos tikinčiųjų Mi
šioms po atviru dangumi groja 
žiemos pūga, o bažnyčia pa
versta malūnu. Ir “humaniš
kiausia” pasaulyje save besi
vadinanti valdžia nekreipia į 
tai dėmesio, nekreipia dėme
sio į šimtus prašymų, ašaras...

Telšių vyskupijos Batakių 
tikintieji per dešimtmečius 
mokėjo už bažnyčią draudimą, 
o kai po gaisro paprašė drau
dimo kompensacijos, tarybi

niai pareigūnai iš jų tyčiojo
si, gautos draudimo lėšos pa
naudotos rajono kultūriniams 
poreikiams, jų tarpe ir ateis
tinei propagandai. Patyčios 
iš šios parapijos tikinčiųjų 
jau skamba po visą pasaulį — 
jiems leidžiama melstis tik 
varpinėje, kur per laidotuves 
telpa tik karstas, o tinkintie
ji, laidotuvių dalyviai, turi 
stovėti lietuje, pūgoje, ir pan. 
Net virš varpinės durų pada
rytos nedidelės brezentinės 
pastogėlės ardymą organizuo
ja Tauragės rajono vykdoma
sis komitetas. Apie bažnyčios 
atstatymą nėra nė kalbos — 
vos priestatėlį prie varpinės 
leidža pasistatyti Maskva, bet 
neleidžia Vilnius. Kai jau lei
džia Vilnius, neleidžia rajono 
vykdomasis komitetas tol, kol 
Batakiuose nebus pastatyti 
kultūros namai ir vaikų dar
želis (o juk tikintieji nei lėšų, 
nei darbo jėgos nereikalauja 
iš valdžios). Galiausiai į Ba
takius atvyksta Lietuvos kom
partijos sekretorius Lionginas 
ŠEPETYS ir leidžia statyti 
priestatą prie varpinės — len
tinį baraką, nė kiek ne dides
nį už varpinę. Ir tai ne da
bar ... ateityje ... Tokia (sic) 
skambiai po visą pasaulį garsi
nama mūsų laisvė praktikuoti 
religinius kultus! Turbūt pa
saulyje dar niekas nesugebėjo 
taip įžūliai pasityčioti iš savo 
konstitucijos!

O vykstantys į įvairias “tai
kos” konferencijas, priversti 
ar laisvai, bet pritaria tokiai 
“taikos” politikai!

Šalis, save vadinanti demo
kratiškiausia pasaulyje, daž
nai įvairiomis progomis gi
riasi, kiek daug lietuviams 
katalikams išleidžiama lite
ratūros. Ne vienas ir aukštas 
Lietuvos dvasiškis — “taikos 
gynėjas” yra liaupsinęs tą 
“laisvę” visokiuose interviu. 
O toji nuostabi spaudos “lais
vė” nutarė išspausdinti Lie
tuvos krikšto 600 m. jubilie
jaus proga 50,000 religinių pa
veiksliukų (kaip šv. Kazimie
ro jubiliejui). Tokio kiekio, 
jei išdalintų pvz. Panevėžio 
miesto tikintiesiems turbūt 
neužtektų! Štai ir laisvė!

Visas pasaulis žavisi konkre
čiais šv. Tėvo darbais taikos 
labui (Argentinos - Anglijos 
konfliktas ir kt.). Ir nėra pa
saulyje geros iniciatyvos, į ku
rią Šv. Tėvas nebūtų atsilie
pęs. Visus Jis ir visada kvie
čia į ramybę ir taiką. TSRS 
generalinio sekretoriaus GOR
BAČIOVO ir JAV prezidento 
R. REAGANO derybų išvaka
rėse Šv. Tėvas ir į juos kreipė
si su lūkesčiais. Todėl SNO su 
tokia pagarba klausosi Šv. Tė
vo kalbų — pasaulis pritaria 
Jo taikos žygiams. Deja, Šv. 
Tėvo taikos politika komu
nistų smerikiama. Komunis
tinės “Tiesos” antraštės skel
bia: “Popiežius — už raketas” 
(1985.IX.25).

Kai Lenkijos valdžia ėmė 
juodinti Šv. Tėvą, Lenkijos 
dvasininkija pareiškė protes
tą. Taip pat atsitiko ir Čeko
slovakijoje. Deja, kai kurie 
lietuvių katalikų kunigai sto
ja komunistų linijose.

Išdavystė, kitaip nepavadin
si, nesibaigia. Ir šiais metais, 
kai arkivyksupas vyko į Vati
kaną, tuo pat met į Masvką iš
vyko ir aštuoni Lietuvos ku
nigai. kad dalyvautų Berlyne 
vadinamoje taikos konferenci
joje. Ar ne laikas susiprasti 
ir padaryti reikiamas išva
das?!
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Senovės žemaičiai spalvotame dail. I. Lewickio paveiksle, kuris buvo ras
tas viename Toronto antikvariate. Jo dydis — 11” x 8,5”. Spausdintas 
Štrasburge (“Lith. de Simon Tils a Strasbourg”). Data nenurodyta. Paveiks
le matyti lokio varovas su lazda ir čigonė su kūdikiu ant nugaros

Komisaro ir kunigo dialogas

“Vaivorykštė” Vakarų Kanadoje

(Atkelta iš 3-čio psl.) 
žmogžudystės. Tai netiesa. Re- 
Igiija yra moralės pagrindas. 
Tiesa, nusikalsta ir tikintieji, 
bet tai rodo tik jų tikėjimo silp
numų. Juo religija turi galimy
bę labiau pasireikšti gyveni
me, juo tautos moralė kyla. Ir 
priešingai — religijos įtakai 
silpnėjant moralė smunka. "Jei 
nėra Dievo, tai viskas galima” 
— sako Dostojevskio Ivanas 
(“Broliai Karamazovai”). Tai 
rodo istorija.

Prieš Antrąjį pasaulinį ka
rą man teko būti mokytoju, 
klasės auklėtoju. Tada mokyk
lose buvo dėstoma tikyba, vei
kė moksleivių ateitininkų or
ganizacija su šūkiu “Visa at
naujinti Kristuje”! Veikė skau
tų organizacija su šūkiu “Die
vui, Tėvynei, artimui”! Moki
niai eidavo šv. Sakramentų, 
melsdavosi. Koks puikus tada 
buvo mūsų jaunimas! Nusikal
timas mokinių tarpe buvo re
tas dalykas. O kas darosi šian
dien, kai tikybos pamokos liko 
pašalintos, kai net tikinčiųjų 
tėvų vaikai visokiais būdais 
bedievinami — 1984 m. Žagarės 
vid. mokykloje įvyko net du iš
prievartavimo atvejai. O kiek 
visokio kitokio chuliganizmo! 
Kai neliko religinių praktikų, 
neliko nuodėmės, — atsivėrė 
atviras kelias į nusikaltimus. 
O į ką pavirto mūsų šeimos? 
Prieš karą skyrybų nebuvo, 
šeimos buvo gausios, moraliai 
sveikos. O kas pasidarė per 
pastaruosius 40 metų? Dau
giau kaip vienas trečdalis šei
mų išsiskiria, šeimos vidur
kis, — 3, 2, įsigalėjo alkoho
lizmas, gimsta daug nepilna
verčių vaikų. Vadinasi, tauta 
miršta. Tai štai kur veda tau
tą ateizmas!

Jūs pasidžiaugėte, kad mate
rialiai žmonės dabar daug ge
riau gyvena, turi mašinas, ge
rus butus. Bet kas iš to, jei tau
ta nyksta. Pagaliau argi religi

JUOZAS AUDĖNAS

“LIETUVOS VALSTIEČIAI LIAUDININKAI”
Olga Audėnienė 
23939 So. Gage Road 
Wilsonville, Oregon 97070, USA

Siunčiu $18.00 ir prašau man atsiųsti J. Audėno knygą
Vardas ir pavardė____________ _________
Adresas__ ________________________________________________

Parašas_____________________________

IDevenių kultūros fondo leidiniai
1. Jūratė Statkutė de Rosales. BALTŲ KALBOS BRUOŽAI1. Jūratė Statkutė de Rosales, BALTŲ KALBOS BRUOŽAI 

IBERŲ PUSIASALYJE, $15.00, JAV
Motiejus Karaša, GYVENIMO SŪKURIUOSE, $15.00, JAV
Jokūbas Dagys, SCULPTURES (meno albumas), $35.00, JAV

2.
3.
4. J. Andrius, LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, $6.65, JAV
Užsakymus siųsti: Devenių kultūrinis fondas, P.O. Box 10782, 

St. Petersburg, FL 33733, USA. W

ja gali būti kliūtimi materia
linei gerovei kilti? Manau, kad 
su religijos pagalba per 40 me
tų turėtume geresnių rezulta
tų ir materialiai, ir ypač dva
siškai.

Tamsta, gerb. Įgaliotini, savo 
tezėms paremti panaudojate 
net Katalikų Bažnyčios kano
nus. Gerai, kad pasiskaitote. 
Mano nuoširdus prašymas — 
netrukdykite Kat. Bažnyčiai 
veikti pagal savo kanonus, ir 
nebus jokių konfkliktų. Baž
nyčia nesikėsina į pasaulinės 
valdžios teises. Ji neša tau
toms Kristaus Gerąją Naujie
ną, formuoja sielas, kelia tau
tų moralę ir tuo pačiu padeda 
valstybėms ir tautoms. Prisi
mena man mūsų žymaus peda
gogo Stasio ŠALKAUSKIO pa
skaita apie auklėjimą, jo vai
sius: tai valstybė, Bažnyčia ir 
mokykla. Tik visų trijų veiks
nių darnus veikimas atneša ge
rų rezultatų. To teiginio tik
rumą paliudija šių dienų mū
sų jaunosios kartos auklėjimo 
trūkumai. Ateizmą paskelbus 
valstybine religija ir Bažny
čiai trukdant visokiais būdais 
atlikti savo misiją, atsiranda 
vis daugiau beždžionžmogių, 
gyvenančių tik juslinį gyveni
mą, vergaujančių savo že
miems instinktams. Dėl to tiek 
daug nusikaltėlių, alkoholikų, 
šeimų griuvėsių. Ir su alkoho
lizmu kova būtų daug sėkmin
gesnė, jei Bažnyčiai nebūtų 
trukdoma atlikti savo misiją, 
Vysk. M. VALANČIUS 19 šimt
metyje blaivybės brolijų pa
galba per dvejus metus nuga
lėjo šį slibiną. Vyskupo auto
ritetas ir gyvas žmonių tikė
jimas išgelbėjo tautą. Pinigi
nių baudų ir lagerių pedagogi
ka vargu bus tokia sėkminga. 
Tamsta, kaipo tarpininkas tarp 
Bažnyčios ir valstybės perduo
kite šias mintis gerb. sekr. M. 
GORBAČIOVUI.
Žagarė,
1985.12.17

EDITA NAZARAITĖ

Negausi, bet entuziastinga 
Edmontono lietuvių kolonija 
1986 m. rugpjūčio mėnesį su
laukė mielų svečių: koncerta
vo Toronto “Gintaro” šokėjai, 
o tautodailės audinių parodą 
surengė montrealietės. Jaudi
nantys susitikimai,, malonios 
pažintys, pabendrauta su lie
tuvišku menu. Susitikimų su 
tautiečiais mažoms koloni
joms reikia kaip oro, kaip van
dens, tad šitokio pobūdžio ren
giniai yra labai sveikintini, 
juos reikia puoselėti, kad di
deli geografiniai atstumai ne
padarytų mūsų svetimais vieni 
kitiems.

Liaudies meno grupė iš Mont- 
realio “Vaivorykštė” suruošė 
parodą labai gražiame provin
ciniame Albertos muziejuje. 
Paroda veikė nuo š. m. rugpjū
čio 21 d. iki 23 d. “Vaivorykš
tė” rodė savo kūrinius ne tik 
Montrealyje, bet ir Toronte, 
Hamiltone, Čikagoje, Vašing
tone, Niujorke, Otavoje. Mont
realietės atsivežė su savimi 
puikių rodinių: gobelenų, riš
tinių kilimų, kaišytinių, juos
tų, lėlių su tautiniais drabu
žiais. Parodoje jauteisi lyg 
senelė būtų atvėrusi savo krai
čio skrynią ir pradžiuginusi 
pervargusias akis maloniais 
lietuviškais raštais, subtiliom 
spalvom.

Visi tekstilės darbeliai pa
sižymėjo tradiciniais spalvų 
ir temų sprendimais. Nesivai
kyta kažin kokių naujovių, ne
eksperimentuota su liaudies 
meno palikimu. Tiesiog dirbta 
iš širdies, lygiai taip, kaip mū
sų beraštės darbščiosios pro
senelės marguos raštuos išsa
kė, išpasakojo visas savo go
das. Net ir didesnieji temi
niai gobelenai rėmėsi tradici
ja — lietuviškom pasakom. Du 
gobelenai, kuriuos sukūrė G. 
Montvilienė pagal A. Tamošai
čio projektą, tai pasakų “Jū
ratė ir Kastytis”, “Eglė žalčių 
karalienė” temos. Žalsvų, mels
vų spalvų šaltokas koloritas, 
iliustratyvi kompozicija. La
bai malonų įspūdį paliko G. 
Montvilienės rištiniai kili
mai “Skrynių raštai”, “Vilniaus' 
motyvai”, “Švyturys”, “Augali
niai motyvai”. Kilimai lako
niškai sukomponuoti, spalvos 
šiltos, šviesios. Ši audėja taip 
pat išstatė keletą kaišytinių 
audinių tradiciniais lietuviš
kais raštais, gėlėm, taip pat 
nemažai juostų — rinktinių ir 
kaišytinių. Juostas rodė ii' D. 
Staškevičienė. Iš viso buvo 
apie trisdešimt juostų, kurias 
galima būtų apibūdinti trum
pai — juostų gražumas, raštų 
margumas ...

JAV Baltųjų rūmų — prezidentūros pareigūnas LINAS KOJELIS kalba 
Lietuvių fronto bičiulių studijų bei poilsio stovykloje Dainavoje. Prie jo 
sėdi — prof. VYTAUTAS VARDYS Nuotr. Vyt. Maželio

Malonino akį E. Kerbelie- 
nės darbai, jos gobelenai “Gė
lės”, “Motina”, rištinis “Mies
tas”, I. Lukoševičienės “Tul
pės”. Labai patrauklūs, savo
tiški, gal net šiek tiek inter
pretuojantys pasirodė K. Ma
kauskienės darbai, jos gobele
nas “Lapai”, austiniai "Mėnu
lio šešėliai”, “Dangaus sodas”. 
Ne vien tik pavadinimai bylo
ja apie poetišką jų sprendimą, 
bet ir visa kompozicija, spal
viniai deriniai. Remiantis me
nine liaudies patirtimi, ban
doma artėti prie profesiona
liosios tekstilės. Pagal šios 
menininkės projektą yra iš
austas didelis gobelenas “Per
kūnas, Vaiva ir Straublys” 
(audė A. Kuncevičienė ir E. 
Kerbelienė). Regis, mažesnės 
apimties tekstilės darbus au
torei labiau sekasi apvaldyti.

Didelį pasisekimą žiūrovų 
tarpe turėjo lėlės tautiniais 
drabužiais. Puikiai išpuoštos 
buvo septynios didelės ir po
ra mažesnių. Pradedant bate
liais, sijonėliais ir baigiant 
miniatiūrinėm juostelėm, vis
kas — D. Staškevičienės ran
kų darbas.

Bendras parodos vaizdas 
buvo gana malonus, o ir lanky
tojai nepraeidavo abejingai 
pro šalį, tačiau, kaip ir visa
da, neapsieita be trūkumų. 
Gal su menu tai neturi nieko 
bendro, tačiau svarbu yra ki
tu požiūriu. Šiai puikiai pa
rodai trūko vieno — autorių 
pavardžių. Nebuvo jų nei ša
lia darbų, nei anglų kalba iš
leistame leidinėlyje. Žinoma, 
gal mūsų gražios lietuviškos 
pavardės svetimtaučiui ir nie
ko daugiau nepasakytų nei pa
tys kūriniai, bet pavardes už
rašyti reikia. Vien tik iš pa
garbos darbščiai lietuvei mo
teriai.

Prie a. a. ELENOS ŽALINKEVIČAITĖS-PETRAUSKIENĖS kapo Rasų kapinėse Vilniuje

Naujas Sibiro tremtinio liudijimas
A. Saudargienės knyga “Naikinamieji”, kurioje pasakojama apie Petrą Siemnišką, kilusį iš Lietuvos, 

bet tarnavusį lenkų pogrindyje ir kentėjusį Sibire

K. BARĖNAS

Turime, tegu ir gana kuklų, 
jau visą knygynėlį atsimini
mų, kuriuos parašė Sibire ken
tėję, gyvi išlikę, pagaliau iš 
ten grįžę ir į Vakarus išleisti 
lietuviai. Kiekvienam vis ki
taip tą baisią tremtį teko iš
gyventi, dėl to ir nauji tos rū
šies leidiniai yra neabejoti
nas indėlis į mūsų tautos kan
čių golgotą. Juo daugiau tų at
siminimų, juo aiškiau, kaip 
tūkstančiai ir tūkstančiai ken
tėjo ir nežmoniškose sąlygose 
net galvas ten padėjo.

Toksai naujas leidinys yra 
Avos Saudargienės knyga 
“Naikinamieji”. Politinio ka
linio pasakojimas (“Nidos” 
knygų klubo leidinys nr. 108, 
Londonas, 1985 m., 224 psl., kai
na 6 svarai, užsienyje 9 JAV 
dol., nariams 4 sv. - 6 dol., kie
tais viršeliais 1.50 sv. daugiau).

Ne knygos autorės išgyveni
mai čia pasakojami, o Petro 
Siemniškos, kuris A. Saudar- 
gienę prašęs: “Paskelbk ma
no liudijimą, kai numirsiu”. 
Šioje knygoje ji tai ir daro, pa
sakodama jo gyvenimą ir išken
tėtus ilgus metus trečiuoju as
meniu. Taigi nėra tai velio- 
nies tiesioginiai užrašai, ku
rie tikriausiai eitų pirmuoju 
asmeniu, bet daug dalykų pa
teikiama su visokiomis smul
kiomis detalėmis, tai autorė 
bus turėjusi naudotis kokiais 
nors užrašais ar bus užsira
šiusi Petro pasakojimą ir pa
teikusi skaitytojams vėsesne 
trečiojo asmens forma.

P. Siemnišką, kilęs iš Kal
varijos, pirmojo pasaulinio 
karo metu, tada dar tik ketu- 
riolikametis, palydėjo tetą su 

‘vaikais į Vilnių ir nebeįveikė 
grįžti namo — kažkur apie Ki
jevą bajoro dvare prižiūrėjo 
arklius, dirbo anglies kasyk
loj, pragyvenimą pelnėsi Gu
dijos dvaruose. Apsigyvenęs 
Suvalkuose pas seserį, mokė
si, o aštuoniolikos sulaukęs 
įstojo į Lenkijos kariuomenę, 
pasiekė leitenanto laipsnį, 
vedė dvarininkaitę, Vilniuje 
įsitaisė kaip sąskaitybos spe
cialistas, paskui su svainiu 
tvarkė kavos fabrikėlį ir po
puliarią kavinę.

Į antrojo pasaulinio karo pa
baigą sovietinei kariuomenei 
vėl užėmus Vilnių, jis buvo 
suimtas ir po žiaurių tardymų 
išgabentas Kazachstano stepė
se į Dolinką, kuri, kaip kny
goje rašoma, jokiame žemėla
pyje nepažymėta, ir kartu su 
kitais atiduotas už pačius nie
kus lazdos smūgiais apdaužan
čio brigadininko Zagarulni- 
kovo valdžion. Paskui jį ir kiti 
stumdė.

Nuteistas septyneriems me
tams stovykloje buvo išlaiky
tas aštuonerius, paskui visam 
gyvenimui ištremtas į kaza
chų kaimą Kasgaradok. Bet 
suvargusiam besveikačiui po 
12 metų nuo suėmimo dienos 
buvo leista repatrijuoti į Len
kiją, kaip to krašto piliečiui 
nuo vokiečių okupacijos meto. 
Lenkija tada išreikalavo, kad 
Sov. Šąjunga grąžintų jai iš
tremtus, kalėjimuose laikomus 
ar laisvus gyvenančius, bet no
rinčius namo važiuoti savo pi
liečius.

O kuo Petras buvo kaltina
mas? Vokiečių okupacijos me
tu jis buvo prikalbintas pri
imti Lenkijos pilietybę, įsi
jungti į lenkų organizuojamą 
rezistenciją ir eiti Vilniaus 
miesto apsaugos komendanto 
pareigas. Duodant pilietybę, 
dokumentuose jam ir gimimo 
vieta buvo nurodyta Lenkija, 
o ne Lietuva. Po žiaurių tar

dymų dėl tų komendanto parei
gų ir gynimosi, kad ne Lietu
voje gimęs, ir buvo jam užkrau
ti septyneri metai.

Dolinkoje tremtiniai turėjo 
dibti daržuose. Dažnai ten 
Siemniškai mirtis iš arti žiū
rėjo į akis, nes tegaudavo bad- 
mirio maistą, teko dirbti ne
įprastai šaltame klimate, ir jo
kios medicininės pagalbos ne
buvo. Tokiom sąlygom esant, ir 
mirtingumas buvo nepaprastai 
didelis. Mirė žmonės masiš
kai, o žuvusiųjų pavardės iš
vardytos, žinoma, tik tų, su ku
riais Siemniškai teko palai
kyti pažintį ar kartu vienam 
šalia kito dirbti ar gulėti ba
rake.

bįuiminėjant daržų derlių, 
buvo leista valgyti morkas, ku
rios iš pradžių nepratusius tik 
susargdino. Bet ir jomis, aišku, 
neilgai teko naudotis. Petras 
Siemnišką buvo truputį atsi
gavęs, kai dirbo bulvių san
dėlyje.

Mūsų kalinio padėtis bent 
dėl darbo palaipsniui po tru
putį ėmė gerėti, kai jis gavo 
siuntinį ir cigaretėmis apdo
vanojo NKVD viršininką, ku
ris nusiuntė .jį pas gydytoją, 
o ši už tokią pat prekę pripa
žino jį invalidu. Nuo tada mity
bos kartoteką jau lengviau bu
vo tvarkyti, negu šaltyje kan
kintis. Kaip invalidas perkel
tas į Karagandą, į stovyklą, ku
rią suvežtieji bejėgiai dar tu
rėjo patys pastatyti, už atsiųs
tus iš Vilniaus 50 rublių (kyšį) 
gavo darbą keramikos dirbtu
vėse.

Apie 70 paskutinių knygos 
puslapi^ skirta pavaizduoti 
Petro Siemniškos gyvenimui 
Kasgaradoke, jau paleisto iš 
lagerio, ir paskui jo ir pana
šaus likimo buvusių Lenkijos 
piliečių kelionei namo. Kas 
jau jaučiasi pakankamai pri
siskaitęs apie žiaurų gyveni
mą prievartinėse stovyklose, 
turbūt kaip naujieną skaitys, 
kaip sekėsi tiem Sibire prie
varta paliktiesiems įsikurti. 
Užtikdavome laikraščiuose ži
nių, kad kai kurie lietuviai, 
gavę leidimą grįžti į Lietuvą, 
bet ten susidūrę su įvairiomis 
kliūtimis pastoviai apsigyven
ti, pasukdavo vėl atgal į Sibi
rą. O kaip jie ten gyveno? Ro
manuose net parašoma, kad to
kiems ir praturtėti pasiseka. 
Tačiau Siemnišką ir “laisvas” 
skurdo. Jis ten susirado gerų 
draugų, vis tokių pat tremti
nių, kurių vienos šeimos pasto
gėje ilgam buvo gavęs vietos 
guoliui pasidaryti. Pragyve
nimą skurdų turėjo, kartais iš 
viso nebuvo ko valgyti, bet čia 
ir su gerais žmonėmis būdavo 
progų pabičiuliauti ir net kny
gą paskaityti. Už žmonai į Len
kiją siųstus ir “dingusius” 
laiškus gavęs 300 rublių, nu
sipirko ožką, ir tas gyvulėlis 
ir jos atsivesti ožkiukai reikš
mingą vietą užėmė Petro ir jį 
priglaudusios šeimos kasdie
nybėje.

Pagrindinis knygos veikėjas 
yra Siemnišką. Matome jį kan
kinamą, dažnai pusgyvį, šį ai
tą dirbantį, kaip nors reaguo
jantį į žiaurumus, besitarian
tį ar besiginčijantį su kitais 
tremtiniais, dvasiškai susmun
kantį ir vėl pakylantį. Bet pro 
skaitytojo akis knygoje pra
eina daugybė žmonių, ir kiek
vienas pavarde ar nors vardu 
suminėtas dažniausiai ir trum
pai charakterizuotas. Su kai 
kuriais ir plačiau supažindi
nama. O tai buvę dar laisvi bi
čiuliai ar bendraminčiai, pas
kui tardytojai, kurių vieno net 
biografija pateikiama, paly

dovai, prižiūrėtojai eina pro 
skaitytojo akis vienas po ki
to. Per dvylika metų su daug 
kuo buvo susitikta darbe ir 
barake. Kai kurių skaudus li
kimas taip paveikdavo Pet
rą, kad dėl juos ištinkančios 
skriaudos įniršęs šokdavosi 
kai kada net keršyti kaltajam.

Plačiausiai vis prisimenami 
tie gerieji. Sakysim, kun. Alek
sandras Lechavičius, su kuriuo 
tuo pačiu traukiniu Petras bu
vo gabenanamas į Sibirą. Trau
kinyje ir Dolinkoje jie ir pa
siginčydavo, ir vienas kitą ves
davo, kai katras nebepajėg
davo panešti kojų. Anksčiau 
paleistas iš stovyklos, ne Smo
lenske tas kunigas atsidūrė, 
kur jam buvo įsakyta apsigy
venti, bet Vilniuje ir iš ten 
organizavo siuntinius Petrui. 
Arba vėliau kunigas Juozas. 
Tų gerų žmonių knygoje sutin
kame žymiai daugiau negu 
bjaurių. Ir su šnipu tik su vie
nu tesusipažjstame dar tuo me
tu, kai Petras tebesėdėjo ka
lėjime ir tebebuvo tardomas 
(šnipas vis gundė prisipažin
ti tardytojams).

Kas knygoje, sakyčiau, er
zina, tai pigūs propagandiniai 
šūktelėjimai ir visokios taria
mos citatos, ką kalbėję agita
toriai ar šūkavęs radijas. Pir
miausia, ar tikrai gatvėse įtai
syti garsintuvai rėkė: “Raudo
noji armija išvadavo iš kapita
listų jungo! Genialus Stalinas 
suteikė laisvę! Proletarai, 
vienykitės!” Ar taip žodis žo- 
din buvo rėkiama, ar tokia ci
tata sukurta knygos reikalui 
pagal nusimanymą, kad taip 
galėjo būti? Jeigu citata nėra 
originali, tai knygos autorius 
nebent galima būtų pagirti už 
sugebėjimą propagandinius šū
kius kurti. Tačiau ar tos cita
tos būtų tikros, ar netikros, šiai 
atsiminimų knygai tai yra tik
ras balastas. O visokių tokių 
citatų ir propagandinių šūkte
lėjimų nemažai prikaišiota per 
visą knygą.

Kai kurių ir kitų atsiminimų 
autorių knygose neišvengiama 
to balasto. O, rodos, ar neuž
tektų pasakoti faktus, kurie 
žymiai daugiau reiškia ir rim
čiau pavaizduoja nežmonišką 
kankinimą, negu propagandi
nių šūkių kartojimai.

Na, galima dar būtų užsimin
ti korektūros klaidas, kurių 
apstu knygoje. Bet tai nebe 
naujiena. Leidykla, matyt, ne
bejaučia, kad tai vis dėlto ne
mažas trūkumas.

Pradžioje užsiminėme, kad 
lietuvių buvusių Sibiro trem
tinių atsiminimai jau sudaro 
kuklią bibliotekėlę. Kiltų klau
simas, ar ši knyga tinka į ją.

Įsijungdamas į karinį len
kišką pasipriešinimo sąjūdį ir 
sutikdamas eiti Vilniaus ap
saugos komendato pareigas, 
Siemnišką glaudžiai sujungė 
savo likimą su pogrindžiu, 
kuris kovojo prieš lietuvius, 
ypač teroru siautėdąjnas lie
tuviškuose kaimuose. Taigi 
sakytume, kad ir jo kančios 
būtų įskąitytinos į lenkų, o ne 
lietuvių golgotą. Lenkų “Ar
mija Krajova”, į kurią jis įsto
jo ir ėjo tokias aukštas parei
gas, ligi šiol nesusilaukė nė 
vieno lietuvių gero žodžio. 
Priešingai, apie ją vis rašoma, 
kaip apie teroristinę organi
zaciją. Būtume dėkoję knygos 
autorei, jei ji būtų papasako
jusi, kaip Petras Siemnišką ir 
jo padėjėjai iš to lenkiško po
grindžio anuo vokiečių okupa
cijos metu tvarkė Vilnių, tai 
tada turėtume aiškesnį vaizdą, 
kaip vertinti žmogaus laiky
seną.



Lietuvių fronto bičiulių poilsio bei studijų savaitėje Dainavoje klauso paskaitų Bronius Nainys ir dr. Antanas
Razma, susirūpinę Lietuvos ir jos išeivijos ateitimi Nuotr. Vyt. Maželio

“Atžalyno ” darbai ir planai
Toronto lietuvių tautinių šokių grupė pradeda naują veiklos sezoną

“Asmuo ir laisvė” dr tomas žiūraitis,op.
Šiuolaikinio vakariečio žmogaus išsilaisvinimo krypčių kritika Antano Paškaus studijoje

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Psichodelinis mistikas
Kanadiečių psichiatras 

Humphrey Osmond pirmų kar
tą pavartojo psichodelikos 
žodį, jį taikydamas tokiems 
narkotikams, kurie žmoguje iš
šaukia tam tikrą sąmonės reiš
kimąsi .. . Anot studijos (A. la) 
autoriaus modernios įžvalgos 
duomenų, psichodelija visų 
pirma reiškia narkotikų su
keltą sąmonės pakitėjimą. 
Tam reikalui labiausiai varto
jamas chemines substancijas 
autorius pateikia šias: LSD 
(Lysergic acid diethylamide), 
marijuaną (Cannabis sativa), 
meskalinas (Lophophora wil- 
liamsii), psilocibinas (Psilocy- 
be mexicana), DTM (Dimethyl
tryptamine) ir kt. (A. la, p. 83). 
Bolivijos žemumose auga ko
kaino turinti koka, iš kurios 
gaminami kokaino narkotikai, 
milteliai, angį, “cocaine”. Tie 
milteliai esą ypač labai pavo
jingi.

Tai technologinė psichode
lija — sako autorius (A. la, p. 
87). Kai ši psichodelija “dar te- 
besiriboja laboratorijų sie
nomis, tai jos sesuo narkotinė 
psichodelija, būdama sena 
kaip ir pati žmonija, plačiai pa
sklido po modernųjį pasaulį. 
Ji dažnas svečias turtingųjų 
puotose ir skurdžių suėjimuo
se (. ..) Psichodelinio išsilais
vinimo misticizmas (mano pbr.) 
prasikiša ir jaunųjų nomadiz- 
me. Su kuprinėmis ant pečių, 
nušiurusiom kelnėm, nudėvė
tais batais jaunieji nomadai 
skrodžia Amerikos, Europos ir 
net Azijos žemynus. (...) Kraš
tutinis subjektyvizmas vyrauja 
ir vadinamame mene (mano 
pbr.)... Psichodelikų supra
timu, bet kokie dirgiai (ausų 
būgnelius plėšią garsai, riks
mai, šūkavimai ir t.t), kurie 
tik sukelia tam tikrus išgyve
nimus žmoguje, yra menas. Jei, 
sakysime, medžio stuobryje 
matai Mykolo Angelo Mozę, tai 
tas stuobrys ir yra meno kūri
nys . . . Kuo daugiau haliucina
cijų, tuo didesnis menininkas 
(...) Psichodeliko etiką (mano 
pbr.) bene bus tiksliai išreiš
kęs amerikoniškas žodis “hang 
loose”. ‘Laisvai kabėki’, stovėk 
nuošaliai, nesileisk surišamas 
jokiais bendruomeniniais ar 
ideologiniais įsipareigojimais. 
Nepagarbumas yra vienas iš 
pagrindinių ‘kalbėjimo’ mora
lės žymių (. ..) Doktrininėje 
plotmėje psichodelikas atsiža
da krikščionybės, patriotizmo, 
moterystės nesuardomumo ir 
priešvedybinės skaistybės” (A. 
la, p. 91, 93 ir 94). Visuomeni
nių institucijų atžvilgiu psi
chodelikų laikysena esanti nu
spalvinta ciniška pajuoka (A. 
la, p. 94).

Ši vertinga kritika būtų dar 
vertingesnė, jeigu psichodeli
kų visokie išgyvenimai ir per
gyvenimai nebūtų siejami su 
mistika — su mums šventu žo
džiu, menančiu ypatingą Dievo 
malonę, kurios dėka mistikas 
pasiekia intymiausią vienybę 
su Dievu. Misticizmas yra mis
tikos priešybė, reiškianti visa 
tai, kas tamsu ir sujaukta vi
daus pasaulyje, atseit, slėpi
ninga, gyvenama pagal aklas 
emocijas . . . Todėl ir studijos 
(A. la) autorius kartais kalba 
apie psichodelinį misticizmą 
(A. la, p. 91). Žodžiu, kanadie

čių psichiatro Humphrey Os
mond pirmą kartą pavartotą 
psichodelikos žodį siesime ne 
su psichodeliniu mistiku, bet 
su psichodeliniu misticizmo 
tipu, apie kurį autorius daug 
svarbių dalykų yra pasakęs sa
vo studijoje (A. la) ir paskai
toje “Psichodelija”, išspaus
dintoje Suvažiavimo darbuose, 
IX tome (Roma 1982, p. 195-222).

Krikščioniškas humanistas
Pirmiausia autorius kalba 

apie tikrą krikščionišką hu
manizmą štai kokiu būdu: 
“Krikščioniško humanizmo 
perspektyvoje tik evangelijų 
‘žmogaus sūnus’ tėra tikrasis 
žmogaus idealas (mano pbr.). 
Giliausia esme žmogiškumas 
be Kristaus neturi pilnos pras
mės”. (...) Todėl tikras “krikš
čioniškas humanizmas duoda 
dievažmogį Kristų, kuris tik 
vienas pajėgia atsakyti tran
scendentinius žmogaus klausi
mus. Jis — pilnutinio žmogiš
kumo idealas. Jo evangelijų 
šviesoje ir bendruomeninio 
gyvenimo junginiai (ūkis, po
litika, kultūra) atveria giles
nę perspektyvą” (A. la, p. 104, 
112). Kitaip sakant, ne tik as
meninis, bet ir bendruomeni
nis gyvenimas Jo (evangelijų) 
šviesoje atveria vis gilesnę 
perspektyvą, norint pažinti ir 
atpažinti tikrą krikščionišką 
humanizmą ar iš jo kilusį hu
manistą, kurio nepakeičia jo
kios žemiškojo “rojaus” vilio
nės, žemiški išsilaisvinimai.

O netikras krikščioniškas 
humanizmas iš esmės charak
terizuojamas ir kritikuojamas 
šitaip: “Tačiau krikščionišku 
humanizmu paremta išsilaisvi
nimo mintis nėra nei vientisa 
nei nuosekli (mano pbr.). Šiuo 
metu ji yra pilna įtampos, teo-

Daugiakultūris Manitobos centras 
Įsteigtas vaizdinės ir kitokios medžiagos archyvas

Viena iš Kanados provinci
jų Manitoba, turinti daug atei
vių nuo senų laikų, rūpinasi 
jų daugiakultūre veikla. Ini
ciatyva kyla daugiausia iš pa
čių ateivių, kuriems rūpi turi
mos kultūros išlaikymas. Tai 
matyti pvz. Winnipego mieste 
kasmet rengiamoje tautybių 
savaitėje “Folklorama”. Joje 
savanoriškai dalyvauja daugy
bė tautybių su savo paviljo
nais, kuriuose parodo savo kul
tūrinio gyvenimo laimėjimus 
bei atsivežtą kultūrinį lobį.

Pastaraisias metais Winnipe- 
ge kilo sumanymas steigti Dau- 
giakultūrį Manitobos centrą, 
kurio uždavinys būtų: organi
zuoti etninių grupių istorijos 
studijas, skatinti rinkimą archy
vinės medžiagos, jos apsaugą, 
telkti informaciją apie tauti
nes grupes, būti ryšininku tarp 
tautinių grupių, skelbti paski
rų grupių įnašą į Manitobos 
raidą.

Toji organizacija angliškai 
pavadinta “Manitoba Multicul
tural Resource Centre”. Pasta
ruoju metu vienas jos veikėjų 
dr. Zbigniew-Jan Gryz parašė 
knygelę “Heritage Preserva
tion Among the Ethnocultural 
Communities in Manitoba”, ku
rioje ryškina reikalą saugoti 
bei telkti ateivių atsineštą 
kultūrinį lobį. Iš jos matyti, 
kad organizacija numato įsteig- 

retinių prieštaravimų bei 
praktinių nenuoseklumų. Pas
taruoju laiku ji stipriai vei
kiama marksistinės ideologi
jos, psichologinės-terapinės 
aplinkos, psichologinio ego- 
centrizmo ir net psichodeli
nio misticizmo” (A. la, p. 112- 
113). Toks yra ne pats krikščio
niškas humanizmas, bet krikš
čionišku humanizmu paremta 
išsilaisvinimo mintis, siekianti 
žemiško išsilaisvinimo, kaip 
jo savo ruožtu siekia psicho
delinis mistikas, psichologinis 
žmogus, o ypač marksistinis 
Prometėjas: “Juk žemiškas iš
silaisvinimas yra marksistinės 
ideologijos idealas” (A. la, p. 
138). Žodžiu, iš netikro arba 
vadinamojo krikščioniško hu
manizmo kilęs humanistas, 
nors ir krikščionišku vardu 
pasipuošęs, teisingai priskir
tas prie išsilaisvinimo klyst
kelių, žinomų ypač Vakarų 
kraštuose.

Ir vis dėlto: “Nepaisant gi
lių sukrėtimų, Vakaruose pa
siliko terapinės kultūros ne
paliestų katalikybės salų. Pa
rapijos, vienuolijos ir net iš
tisos vyskupijos nepasidavė 
dykumų gundytojo vilionėms. 
Užtat tos bendruomenės kles
ti” (A. la, p. 144), nes žodžiu ir 
gyvenimu jos skelbia tokią eg
zistencinę tiesą: “Žmogaus 
išsilaisvinimas galimas tik 
per asmens atsinaujinimą” 
(Antanas Paškus, A. la, p. 149), 
kuris visada tas pats tik ne toks 
pat kelyje į Tą, kuris yra Ke
lias, Tiesa ir Gyvenimas.

Antanas Pasklis, ASMUO IR 
LAISVĖ. Išleido “Ateitis”. Re
dagavo Algis Norvilas. Api
pavidalino Jonas Kuprys. Spau
dė “Draugo” spaustuvė. Čikaga 
1984 m., p. I-VII — 159. Kaina
— $5.00.

ti informacijos banką, centra
lizuotą skaitytuve (kompiute
ryje).

Prie šio projekto jungiamas 
ir kitas, būtent rinkimo vaiz
dinės medžiagos “Images of 
Our Past”. Jo pradininkas yra 
Giles Bugailiškis. Tuo projek
tu siekiama surinkti nuotrau
kas, piešinius ir kitą medžia
gą, vaizduojančią ateivių įsi
kūrimą Manitobos provincijo
je nuo pat jos pradžios. Per vie
nerius metus tikimasi sutelkti 
pakankamai vaizdinės medžia
gos ir surengti parodą.

Minėtoji organizacija turi 
gerus ryšius su Winnipego uni
versitetu, kuriame darbuoja
si Roz Usiskin kaip sociologi
jos dėstytoja. Ji buvo viena 
iš pradininkių Daugiakultūrio 
Manitobos centro įsteigimo 
universitete, kurio vadovybė 
siekia glaudžių ryšių su visuo
mene. Ten jau veikia pvz. me- 
nonitų studijų centras. Tai ro
do, kad universitetas turi pa
kankamai vietos ir visam dau- 
giakultūriam archyvinio pobū
džio centrui. Šiuo metu jis yra 
prisiglaudęs miesto studijų 
institute (Institute of Urban 
Studies). Oficialus adresas: 
Manitoba Multicultural Re
sources, Inc., University of 
Winnipeg Campus, 515 Portage 
Ave., Winnipeg, Man. R3B 2E9. 
Tel. (204) 786-9858. Kor.

Su pirmąja po vasaros atos
togų repeticija “Atžalynas” 
pradėjo naujus veiklos metus. 
Ta proga verta prisiminti pra
ėjusiais metais atliktus dar
bus.

1985 m. vasario 1 d. atžalynie- 
čiai, telkdami lėšas savo ke
lionei į pasaulinę parodą Van
kuveryje, surengė “Monte Car
lo” vakarą. Vasario 8 d. daly
vavo Lietuvių namuose sureng
tame “Karnavale”. Balandžio 
12 d. paminėjo 15-kos metų 
veiklos sukaktį koncertu West 
Park Secondary School salėje 
ir pokyliu Lietuvių namuose. 
Gegužės 11 d. Ontario Delhi 
miestelyje “Atžalyno” jaunu
čiai atliko Motinos dienos me
ninę programą. Liepos 1 d. at- 
žalyniečiai surengė išleistu
vinį koncertą, prieš skrisda
mi į pasaulinę parodą Vanku
veryje. Liepos 5-11 d.d. kon
certavo “EXPO 86” Kanados, 
parodos ir Ontario paviljonuo
se, susitiko su Ontario prem
jeru D. Petersonu. Liepos 5 d. 
atžalyniečiai su Seattle tau
tinių šokių grupe “Lietutis” 
koncertavo Vankuverio lietu
viams. Liepos 12 d. koncerta
vo Kalgario lietuviams, da
lyvaujant miesto burmistrui 
Ralph Klein. Atžalyniečiai 
įteikė jam knygą Jungių kalba 
apie tautinius lietuvių dra
bužius ir Toronto miesto ženk
lelį. “Atžalyną” globojo bei 
juo rūpinosi KLB Kalgario 
ąpylinkė ir Kalgario lietuvių 
draugija. Atžalyniečiai buvo 
sužavėti ir Vankuverio, ir Kal
gario lietuvių nuoširdumu bei 
vaišingumu ir liko jiems labai 
dėkingi.

Liepos 27 d. atžalyniečiai 
drauge su Toronto Lietuvių na
mų vyrų būreliu surengė gegu
žinę Claireville Conservation 
parke ir susilaukė 250 dalyvių. 
Rugpjūčio 24-31 d.d. atžalynie
čiai — Aldona Zanderienė, Zi
ta Gurklytė, R. Zanderis ir L. 
Grigas dalyvavo tautinių šo
kių kursuose Dainavoje, kur 
buvo ruošiami vadovai tauti
nių šokių šventei, įvyksiančiai 
1988 m. liepos 3 d.

“Atžalynas” ..darbščiai dir
bo praėjusį sezoną, nežiūrė
damas į kliūtis ir pasikeiti
mus. Didžiausias pasikeiti
mas — pačių šokėjų natūralus 
augimas. Visi eina į mokyk
las; mažuosius tėvai vos su
spėja vežioti į užsiėmimus!

Dauguma vyresniųjų ne tik 
studijuoja, bet ir dirba įvai
riose vietose. Laiko stoka jau
čiama pas visus. Turėjom daug 
pasirodymų, tolimą išvyką į 
Kanados vakarus. Šokėjai, mu
zikantai ir mokytojai turėjo 
atiduoti savo vienetui daug 
laiko ir visus asmeninius rei
kalus laikyti antraeiliais. Ypač 
turime didžiuotis, turėdami 
mokytojas, auginančias jaunas 
šeimas, kurios su pasišventi-

Atsiųsta paminėti
Liuda Rugienienė, PASIKALBĖ

KIM, DIEVE. Maldos-eilėraščiai 
“mūsų tautos jaunimui”. Iliustra
vo dail. Birutė Rauckienė, kalbą 
peržiūrėjo Juozas Vaišnys, SJ. 
Išleido Lietuvos krikščionybės 
jubiliejaus komitetas. Čikaga 
1986 m., 94 psl. Kaina — $2.00. 

EKSPRESAS, humoro žurnalas 
(vienkartinis), mašinėle rašytas, 
ateitininkų studentų išleistas To
ronte 1986 m. rugpjūčio mėn. Reda
gavo — Gintaras Uleckas.

Taip vaizduoja senovės Vilniaus srities lietuvius ūkininkus dail. L Lewic- 
kis. Šis spalvotas paveikslėlis 11” x 8,5” dydžio rastas viename Toronto 
antikvariate. Spausdintas “Lith. E. Simon fils a Strasbg”. Data nenurodyta.

mu moko, skatina ir auklėja 
mūsų prieauglį. Meilė šokiui 
nugali daug kliūčių.

Iš jaunuolių išauga ne tik ge
ri šokėjai, bet ir ateities moky
tojai. Yra būtina ansambliam 
bei organizacijom ugdyti įpė
dinius ateities pareigom. Atsa
komybė, rūpestingumas, pasi
šventimas tam darbui išugdo 
mums vertingiausius asmenis, 
ne vien šaunius šokėjus. Kai 
tenka prarasti šokėją, būna 
liūdna, bet kai tas šokėjas ap
gailestauja išėjimą ir ketina 
vėl grįžti, tai mokytojai žino, 
kad to atžalyniečio širdies da
lelė pasiliko mūsų vienete.

“Atžalyno” ateities planai: 
popietė-bazaras — lapkričio 
16, sekmadienį, Lietuvių na
muose; “Monte Carlo” — 1987 
m. vasario 21 d. Lietuvių na
muose; “Atžalyno” metinės — 
1987 m. gegužės 2 d. Lietuvių 
namuose. Planuojame išvyką į 
Šveicariją — Romont festival 
de danse folklorique 1987 m. 
gegužės 7-17 d. V. Dauginis

EDITA NAZAR AITE

Naujieji eilėraščiai
Būk pasveikintu,
Atnešančioji visiems
Lygybės juodąją saulę - 
Led i n i ų a t si s veiki n i m o 
Bučinių surinkėja.
Nebylūs tavo dvarai,
Visa nuraminanti prieglauda 
Tyliai merdintiems patiltėse 
Ir tiems, pasimetusiems 
Rūmų marmoro ir žydrų

baseinų
Atspindžiuose.
Vis artėjame prie tavo 

milžiniško obelisko,
Liūdniausiojo derliaus 

mergele.
Perkrauti nuodėmėm
Mūsų laivai plaukia link
Pažadėtųjų uostų, kur nuo 

krantų
Sklinda rekviem lopšinės
Ir tamsos sūpavimas.
Artėji, tarsi gimdymo valanda.
Skambindama visų pasaulio
Šventovių varpais
Į mūsų išblunkančius metus,
Į širdžių užgriuvusias šachtas.
Su amen ant lūpų —
Tarsi mažyčiu pieno lašeliu.
* * *
O, paskutiniojo,
Liūdniausiojo derliaus 

mergele,
Kodėl esi kaip tas kiauradūšis 
Palaidaskvernis vėjas, 
Nugnybęs gražiausią pievos 

žiedą
Ir palikęs
Piktu džiugesiu užlietą
Neravimų piktžolių lauką . . .
* * *
Mirusiųjų aikštė
Ir keistai gulintys jų namai 
Ilsėjosi ant persenusių alyvų 

krūmų šaknų,
Krūpčiojo, nukritus retam 

rasos lašui
Ar šlakeliui nutilusios
Praeities verksmo.
Mano naujas kapinynas - 
Verdantis gyvastim, 
Kova už gylį, už 

neperbrendamumą.
Betiltį tylėjimą - bedvasį 

žiūrėjimą
1 dangų, kur dažnai praskrenda 
Spalvingi oro balionai: 
Kiekvienas neša po saulę, 
Po linksmą šventę, šiek tiek 

neužmirštuolių...
Nė vienas jų
Nebūna mano.
1986
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a TOMĖJE VEIKLOJE
Aleksandras Merkelis, vetera

nas žurnalistas, bene labiausiai 
yra pasižymėjęs prez. Antanui 
Smetonai ir rašytojui kan. Juozui 
Tumui-Vaižgantui skirtomis mo
nografijomis. Dabar jis yra pa
rašęs Lietuvos himno kūrėjo, 
“Varpo” žurnalo redaktoriaus bei 
satyrų kūrėjo dr. Vinco Kudirkos 
monografiją.

Dr. Theodor Veiter Vienoje 
leidžiamo trimėnesinio žurnalo 
“Europa Ethica” 1985 m. balan
džio mėnesio laidoje išspausdino 
studiją apie Baltijos tautas “Bal- 
tiečių teisė į senąsias savo žemes” 
(“Le droit des peoples Baltes sur 
leur terre ancestrale”). Autorius 
yra tarptautinės teisės žinovas, 
pirmininkavęs baltiečių sureng
tam teismui Kopenhagoje, kur bu
vo kaltinama Sovietų Sąjunga.

Lituanistas dr. Petras Jonikas, 
gimęs 1906 m. kovo 25 d., nese
niai atšventęs amžiaus aštuonias
dešimtmetį, parašė stambią stu
diją “Lietuvių kalba ir tauta am
žių būvyje”, kuri atskleidžia vi
suomeninius lietuvių kalbos isto
rijos bruožus, kalbos santykį su 
lietuvių tautos kultūrinio gyve
nimo raida nuo priešistorinių lai
kų iki 1904 m. Dr. P. Jonikas, 
remdamsais istorijos liudijimais, 
kalba apie lietuvių tautos augi
mą, kultūrinį vystymąsi, esmi
nius tautos gyvybės ryšius su lie
tuvių kalbos išlaikymu bei jos pa
žanga. Studiją sudaro 650 maši
nėle rašytų puslapių. Autorius 
kreipėsi į Lituanistikos institutą, 
nes pats neturi lėšų veikalui iš
leisti. Instituto leidinių komisi
ja, atsižvelgdama į veikalo svar
bumą, sutiko išleisti be eilės, nors 
yra kiti penki rankraščiai, ne
atspausdinti dėl lėšų stokos. Dr. 
P. Joniko “Lietuvių kalbos ir tau
tos amžių būvyje” išleidimas 500 
egz. tiražu su įrišimu kainuos apie 
$9.300. Iš JAV lietuvių fondo ti
kėtasi gauti $6.000, bet prašymas 
buvo atmestas dėl lėšų stokos. 
Renkamos aukos. Informaciją apie 
dr. P. Joniko svarbų veikalą “Drau
go” liepos 31 d. laidoje paskelbė 
Lituanistikos instituto pirminin
kas prof. dr. Bronius Vaškelis, 
2745 W. 97th Street, Evergreen 
Park, IL 60642, USA.

Rašytoją ir dramaturgą Juozą 
Grušą, mirusį Kaune š.m. ge
gužės 21 d., palaidotą Petrašiūnų 
kapinėse, Miuncheno lietuviai pri
siminė liepos 20 d. Apie velionies 
kūrybą kalbėjo Aušra M. Jura
šienė, apie cenzorius 1972 m. už
rūstinusį “Barboros Radvilaitės” 
spektaklį — rež. Jonas Jurašas. 
Buvo rodomas rež. V. Bačiulio 
Vilniaus televizijai sukurtas fil
mas "Barbora Radvilaitė”. A. M. 
Jurašienė teisingai pastebėjo, 
kad su J. Grušo mirtimi baigėsi 
nepriklausomos Lietuvos rašytojų 
karta, subrandinusi literatūrą, da
vusi dvasinius-estetinius pagrin
dus ateičiai. Po B. Sruogos, A. 
Vienuolio, P. Vaičiūno, K. Boru
tos, V. Mykolaičio-Putino, I. Si
monaitytės, K. Inčiūros, A. Miš
kinio bei kitų veteranų mirties 
paskutiniu mohikanu ir paskuti
niuoju idealistu literatūroje ta
po Juozas Grušas, tikėjęs gėrio 
ir tiesos pergale. Aptarusi J. Gru
šo dramas, A. M. Jurašienė pa
brėžė, kad jo kūryba ir toliau 
liks tvirta dvasine atspara lie
tuvių tautai. Rež. J. Jurašas, pa
ruošęs J. Grušo “Barboros Rad
vilaitės” spektaklį Kauno dra
mos teatre 1972 m., nusiskundė, 
kad cenzoriai tą spektaklį su
stabdė tris savaites prieš R. Ka
lantos susideginimą. Rež. J. Ju
rašas susilaukė priekaištų dėl 
nacionalizmu pavadintų tautinių 
apraiškų, Aušros Vartų Marijos 
paveikslo įjungimo spektaklin. 
Jį tada riteriškai gynė J. Gru
šas, bet su autoriaus nuomone 
nebuvo skaitomasi. Toks trakta
vimas buvo labai skaudus J. Gru
šui. Matyt, dėl jo jį netrukus iš
tiko pirmasis širdies smūgis. 
“Barbora Radvilaitė" scenon grį
žo tik po pusmečio, netekusi kai > 
kurių mizanscenų bei sceninių 
įvaizdžių, net ir režisieriaus pa
vardės. Buvo paliktos tik auto
riaus, dailininkės ir kompozito
riaus pavardės. Spaudoje ir teat
ro istorijoje “Barboros Radvilai
tės” spektaklis vadinamas “kau
niečių pastatymu”. Rež. V. Ba
čiulio televizijos filme "Bar
bora Radvilaitė” atrodė blanko- 
ka, nors jai buvo paliktas ne
pakeistas dramaturgo J. Grušo 
tekstas. Prieš minėjimą Mišias 
už amžinybėn iškeliavusį Juozą 
Grušą atnašavo V. Vokietijos 
lietuvių katalikų sielovados 
direktorius kun. Antanas Bunga.

Kelis koncertus Vilniaus spor
to rūmuose surengė sidabrinę 
veiklos sukaktį minintis vokalinis- 
instrumentinis ansamblis “Vai
ras”, įsteigtas Šiauliuose, “Vai
ro" dviračių ir variklių gamyklo
je. Ansamblis 25 metų laikotarpy
je yra surengęs beveik tūkstantį 
koncertų, laimėjęs prizus estra
dinių liaudies ansamblių šventėje 
“Neringos vėtrungės-85”, Palan
gos estradinės muzikos festivalyje 
“Baltijos jaunystė-85”. Ansamblis 
yra įrašęs didelę plokštelę. Su
kakčiai skirtuose koncertuose 
skambėjo nemažai naujų kūrinių. 
Daugelio jų autoriai — paties 
“Vairo” solistai ir muzikantai.

Vytenį, bandymų stotyje, Kau
no rajone, įvykęs literatūros va
karas buvo skirtas susitikimui su 
rašytoju Juozu Požėra, kurio ro
manas “Žuvys nepažįsta savo vai
kų" išrinktas populiariausia 1985 
m. knyga. Autoriui įteiktas spe
cialus Lietuvos knygos bičiulių 
draugijos prizas. Populiariausią 
metų knygą renka biuletenio 
“Naujos knygos” skaitytojai ir 
prizą skiriančios draugijos na
riai. J. Požėra kalbėjo apie su
manymą parašyti šį romaną, at
sakinėjo į vakaro dalyvių klau
simus. Ištraukas iš romano “Žu
vys nepažįsta savo vaikų” skai
tė aktorė U. Nasvytytė. Anksčiau 
populiariausiomis metų knygomis 
buvo pripažinti J. Baltušio, Jus
tino Marcinkevičiaus; J. Avy
žiaus, V. Sirijos Giros ir A. Zur
bos kūriniai.

Aleksandras Žirgulys, teksto- 
logas ir grožinės literatūros ver
tėjas, po sunkios ir ilgos ligos 
mirė 1986 m. rugpjūčio 11 d. Ve
lionis gimė 1909 m. gegužės 28 d. 
Liepojoje, 1927 m. baigė Kė
dainių gimnaziją, 1937 m. — lie
tuvių kalbos ir literatūros studi
jas Kauno universitete. 1935-45 
m. dirbo mokytoju Šakių, Kybar
tų, Kauno, Panevėžio, Kėdainių 
gimnazijose, 1946-70 m. redakto
riumi ir vyresniuoju redaktoriu
mi "Vagos” leidykloje. Ten jis 
sudarė ir tekstologiškai paruošė 
Lazdynų Pelėdos, Žemaitės, Vaiž
ganto, G. Petkevičaitės - Bitės 
"Raštus", M. Katkaus, P. Višins
kio, G. Landsbergio-Žemkalnio 
rinktines. Išvertė nemažai knygų, 
daugiausia latvių rašytojų kūri
nių. Skaitytojai šiltai sutiko 
dvi jo memuarinių apybraižų kny
gas “Literatūros keliuose” ir “Prie 
redaktoriaus stalo”.

M. K. Čiurlionio dailės muzie
jus kauniečius pakvietė į origina
lią šviestuvų parodą, atspindin
čią jų atsiradimo, vystymosi ir to
bulėjimo raidą. Parodai iš muzie
jaus fondų buvo sutelkta apie 200 
šviestuvų, kuriuos papildė tapy
bos ir grafikos darbai, vaizduojan
tys įvairiais laikotarpiais panau
dotus šviestuvus. Seniausieji švies
tuvai parodoje - keramikinės ir 
bronzinės aliejinės lempos, nau
dotos ir gamintos Afrikoje, Ro
mos imperijoje bei jos provinci
jose. Romėniškos lempelės yra 
papuoštos reljefiniais mitologi
niais siužetais, figūrinėmis kom
pozicijomis. Aukštą Lietuvos auk
sakalių meistriškumą liudijo XVI- 
XVIII š. pastatomos barokinės ir 
rokokinės žvakidės. Formų įvai
rumu pasižymėjo XVHI-XX š. 
pradžios V. Europos šalių, Rusi
jos ir Lietuvos šviestuvai :— žva
kidės, kandeliabrai, sietynai, ži
bintai, žibalinės ir elektrinės lem
pos. Jų gamybai buvo naudota 
bronza, marmoras, brangieji me
talai, stiklas, porcelianas. Ilga
amžes menines tradicijas atspin
dėjo Kinijos, Indijos ir Japoni
jos žibintai, lempos ir žvakidės.

IX-sis lietuviškų filmų festiva
lis buvo surengtas Palangoje. Dvi 
dienas trukusiam festivaliui bu
vo skirti 25 renginiai Palangos ki
no teatruose, sutraukę 15.000 žiū
rovų. Lietuviškų -filmų festivalin 
kasmet įjungiamos keturios prem
jeros. Šiemet ši pareiga teko vai
dybiniams filmams — “Elektroni
nė senelė” (rež. A. Puipa), “Nak
ties paklydėliai” (rež. I. Fridber- 
gas), “Visi prieš vieną” (rež. A. 
Pozdniakovas) ir dokumentiniam 
rež. R. Šilinio filmui “Randas”. 
Pirmą kartą festivalis turėjo ir 
ankstesniųjų filmų programą. 
Žiūrovai galėjo pamatyti rež. A. 
Žebriūno sukurtus filmus vaikams, 
kitus filmus, kuriuose vaidino 
aktorės V. Mainelytė ir L Dap
kūnaitė. Jie taipgi susitiko su mu
ziką filmams kuriančiu kompoz. 
L. Vilkončiumi, kūrybinėmis 
premjerinių filmų grupėmis. Bu
vo surengti aktorių — V. Maine
lytės, G. Baikštytės ir J. Kisie
liaus kūrybos vakarai. V. Kst.



8 psi. • Tėviškės žiburiai • 1986. IX. 16 — Nr. 38 (1909)

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St, Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400
M6H 1A8 AlzTVWA1 , . 532-3414---------------AKTYVAI virs 31 milijono dolerių----------------
KASOS VALANDOS:

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

MOKA UŽ:
= 90 dienų termin. indėlius........... 6'/2%
= 180-185 d. termin. ind...................7 %
E term, indėlius 1 metų.................. 7'/2%
= term, indėlius 2 metų.................. 71/2%
= term, indėlius 3 metų.................. 7’/2%
E pensijų s-tą................................. 73/4%
= spec. taup. s-tą............................6’/2%
= taupomąją s-tą............................6 %
E kasd. taupymo s-tą.....................6’/2%
= depozitų-čekių s-tą..................... 51/2%
= DUODA PASKOLAS:
E asmenines nuo ......................... 11 %
E mortgičius nuo............  93M% -12 %

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

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

EDVARDAS BEKERIS, 1986 m. bir
želio 6 d. baigęs mediciną Londo
no Western universitete ir Londono 
ligoninėje atliekantis praktiką. 
1976 m. yra baigęs mechaninę inži
neriją ir tarnavęs karinėje Kana
dos aviacijoje, kur pasjekė kapito
no laipsnį

CINDY WILLEN-VILEMBREK- 
TAITĖ, 1986 m. gerais pažymiais 
baigusi verslo ir ekonomijos moks
lus Vakarų Ontario universitete 
Londone bakalaurės laipsniu. Ji 
yra dalyvavusi lietuvių choruose 
ir tautinių šokių grupėje. 1983 m. 
buvo išrinktą Londono grožio ka
ralaite

Kanados įvykiai

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

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

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

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

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

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

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

A.P GOMES
Real Estate* Insurance Ltd.

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

i Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

PASIRI\KHE
Sž±LJ NAMĄ - 
su

patyrusiu atstovu 
sąžiningu patarnavimu

& asmeniniu patarimu ANTANAS genys

professionals inc. Realtor

an independent member broker

1 east mall crescent 
etobicoke. Ontario M9B 6G8

232-9000
res: 231-2839

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
vės jau turi stočių, kur ben
ziną įsipila pats automobilio 
vairuotojas. D. Landeriui atro
do visiškai normalu, jeigu ka
nadiečiai jiems skirtą paštą 
patys pasiims iš bendrą dėžu
čių ar išsiunčiamus laiškus 
nuneš į toliau esančią pašto 
dėžutę. Vien tik Toronte 1.800 
tokių dėžučių skaičius suma
žinimas 700. Užmirštama, kad 
Kanados pašto paslaugos pas
tarųjų kelerių metų laikotar
pyje buvo pabrangintos net 
100% ar dar daugiau. Kanados 
paštas, tapęs valdine bendro
ve, įsirikiavo į brangiausiųjų 
eiles pasaulyje, o siuntų pri
statymą sulėtino. Toronto dien
raštis “The Globe and Mail” 
pašto problemoms paskyrė rug
pjūčio 29 d. vedamąjį. Skaity
tojams primenama, kad 1963-84 
m. pašto siuntų skaičius padi
dėjo 25%, o pašto išlaidos — 
75%, neįskaitant atlyginimo 
pašto tarnautojams. Atlygini
mams padengti dabartiniais do
leriais reikia trigubai dides
nės sumos. Toks jiems skirtų 
išlaidų padidėjimas buvo pa
siektas tarnautojų skaičiaus 
ir algų padidinimu. Streikai 
ir ilgametis grasinimas strei
kais paštininkams užtikrino 
pasakišką atlyginimą, dėl ku
rio atsirado lig šiol nepanai
kintas metinis deficitas.

Paštininkų dangstymasis li
gomis ir neatėjimas į darbą 
yra dvigubai didesnis negu 
sunkaus darbo plieno liejyk
lose. Simuliantai gauna pilną 
atlyginimą už praleistas dar
bo dienas. Pašto vadovybė net
gi neturi teisės patikrinti, ar 
į darbą neatėjęs paštininkas 
tikrai serga ir yra namie. Nuo
stolius paštui sudaro ir laiš
kanešių atostogos. Sutartis ne
leidžia samdyti pigiau apmo
kamų pakaitų pakeisti atosto
gaujantiems laiškanešiams, kol 
tą darbą antvalandžiais už 
pusantro atlyginimo sutinka 
atlikti kitas reguliarus laiš
kanešys. Vedamajame griežtai 
atmetama karingojo paštinin
kų unijos vado J. C. Parroto 
drąsi išvada: “Man atrodo, kad 
visuomenė labiau yra nusivy-

“Bache Securities” registruotas atstovas

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

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

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

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

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

Zlllctoto Simpson’s, 176 Yonge St.,
zlIlOldlC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

Cleveland, Ohio
LIETUVOS VYČIU seime, ku

ris įvyko š. m. rugpjūčio 7-10 d.d. 
Allentown mieste, iš Klivlando 
dalyvavo šie vyčiai: Vincas ir Ma
rijona Gražuliai, Alvina Luiza, 
Nellie Arunski, Pranė Pranskevi- 
čienė, Al. ir Albina Wallis. Seimo 
metu buvo pranešta, kad klivlan- 
dietis Benis Karklius, 25-tos kuo
pos narys, pagerbdamas mirusią 
savo žmoną, įsteigė stipendijų 
fondą, paaukodamas 25.000 dol. 
Palūkanos bus skiriamos lietu
viam studentam bei studentėm.

Š. m. spalio 26-28 d.d. Lietuvos 
vyčių vidurinių valstijų apygar
da rengia suvažiavimą ir maldi
ninkų kelionę — šventų vietų lan
kymą Klivlande. Kviečiami daly
vauti ir Klivlando lietuviai. Pro
grama bus paskelbta spaudoje.

Lietuvos vyčių seimą Allen- 
towne, jau 73-čią, plačiai aprašė 
vietinis amerikiečių laikraštis 
(pridėtoje iškarpoje nepažymė
tas pavadinimas, Red.) ir įdėjo 
nuotrauką iš eisenos su vėliavo
mis. Pradinėje iškilmėje dalyva
vo 200 iš 400 suvažiavusių narių. 
Sveikino miesto burmistas J. S. 
Daddona ir vyčių pirmininkui Pr. 
Petrauskui įteikė miesto raktą. 
Pagrindinė seimo tema buvo: 
“Krikščionybė — Lietuvos viltis”. 
Miesto katedroje Mišias atnaša
vo vysk P. Baltakis, kuriam pa
vesta rūpintis 2 milijonais lie
tuvių išeivijoje. Lietuvos drau
go medalis buvo įteiktas Don Rit- 
teriui, JAV kongreso Baltijos 
valstybių ir Ukrainos komiteto ko
miteto pirmininkui. Ed. Pranckus

lusi pašto paslaugomis negu 
paštininkų unijomis”. Pasak 
dienraščio, nuo pašto paslau
gų neįmanoma atskirti pašti
ninkų ir jų unijų.

Dar aštresnės kritikos Ka
nados paštui ir ministerio 
pirm. B. Mulronio konserva
torių vyriausybei pažėrė dien
raštis “The Toronto Sun”. Taik
lioje Donatd^karikatūroje Ka-\ 
nados paštas vaizduojamas 
kaip vėžlys, gulintis ant len
telės su ratukais ir vežantis 
laišką. Tariamame Kanados 
pašto pranešime rašoma: “Jei
gu norite užsitikrinti greitą 
laiškų pristatymą, įmeskite 
juos j pašto dėžutes aukštes
nėse vietovėse ..Mat ta ra
tukus turinti lentelė su vėžliu 
rieda tik pakalnėn. Vedama
jame primenama, kad konser
vatoriai atėjo valdžion, garsin- 
damiesi versluose įsigyta va
dovavimo patirtimi. Ministe
rial pirm. B. Mulroniui pata
riama Kandos pašto reformos 
klausimą įjungti į spalio 1 d. 
pradedamą naują parlamento 
sesiją.

Sudbury, Ontario
LŠS MAIRONIO KUOPA ren

gia Tautos šventės minėjimą 
1986 m. rugsėjo 27, šeštadienį, 
6 v.v., 212 Frood Rd., lenkų salėje 
(Donovan rajone). Programoje: 
trumpa paskaita, meninė dalis, 
bendra vakarienė, gera muzika 
ir kt. Meninę programą atliks muz. 
V. Povilonis, neseniai atvykęs iš 
Lietuvos. Kviečiami tautiečiai 
gausiai dalyvauti, taip pat pasi
kviesti svečių.

LŠS Maironio kuopa
KLB SUDBURIO APYLINKĖS 

VALDYBA, vasaros sezonui pa
sibaigus ir lietuviams grįžus iš 
atostogų, vasarviečių ir kt., pra
dėjo rinkti solidarumo įnašus ir 
Tautos fondui aukas. Atlikime 
tautinę pareigą. Solidarumo įna
šus ir TF aukas priima apyl. val
dyba: Juozas Staškus, Antanas 
Juozapavičius ir Juozas Kručas.

Apyl. Valdyba

St. Catharines, Ontario
JUODOJO KASPINO DEMONST

RACIJA rugpjūčio 23 d. prie mies
to rotušės sutraukė nemažą skai
čių dalyvių, nes pirmą kartą pri
sidėjo ir kanadiečių visuomenė. 
Jų atstovas pasakė pagrindinę 
kalbą. Jis neigiamai atsiliepė 
apie tuos Kanados piliečius, kurie 
kreipia dėmesį į sovietų apgau
lingos taikos pastangas. Primi
nė, kad 1939 m. rugpjūčio 23 d. 
Sovietų Sąjunga susibroliavo su 
hitlerine Vokietija, gerai žino
dama, kad tas pradės II D. karą 
ir įgalins Sov. Sąjungai užimti 
kaimyninius kraštus. Sovietai da
bar kaltina kitus kolaboravus su 
hitleriniais naciais, o faktas yra 
tas, kad kolaboravimą pradėjo 
pati Sov. Sąjunga. -

Demonstracijoje matėsi daug tau
tinių vėliavų ir apie 30 plakatu. 
Lietuviškas plakatas rodė, kad 
sovietiškas ženklas yra lygus na
cių kabliakryžiui. Iškilmes pra
dėjo miesto burmistras, stipriai 
pasisakęs prieš sovietinę politi
ką. Gerai paruoštą invokaciją 
angliškai perskaitė mūsų klebo
nas kun. Kęstutis Butkus. Ki
tą dieną kanadiečių dienraštis 
“The Standard” Įdėjo platoką įvy
kio aprašymą ir gerai parinktą 
nuotrauką, pastebėjo, kad tai yra 
visame pasaulyje plačiai mini
ma “Black Ribbon Day”— Juodo
jo kaspino diena.

KRAŠTO VALDYBOS RINKI 
MAI eina nustatyta tvarka. Lai
ku turėsime išrinktus aklamacijos 
būdu du mūsų apylinkei skirtus 
atstovus. Kor.

A. a. PRANUTEI LIŪDŽIUVIE- 
NEI mirus New Britain, Conn., 
JAV, jos atminimui J. A. Zubrickai 
paaukojo Tautos fondui $50. Ačiū 
už auką. J- Dervaitis,

TF įgaliotinis

Skautų veikla
• “Palangos” stovykloje Ro

muvoje Toronto jūrų skautai-tės, 
vadovaujami ps. V. Keturakio ir 
vi. Dainos Kalendraitės, be daly
vavimo bendruose užsiėmimuo
se, turėjo ir savąją programą, ku
rioje visada supažindinama su 
laivelių priežiūra, pasiruošimu 
vandens kelionėms, laivų taisymu 
bei dažymu, irklavimu ir buria
vimu. Jūrų skautai jau eilę metų 
turi įsirengę labai gražią ir pato
gią pastovyklę visai prie vandens. 
Juros dienos proga jie pastatė di
delį plaustą, ant kurio vakare bu
vo uždegtas laužas. įdėta daug dar
bo, pasiruošiant šiai šventei, o jū
rų skautės savo gražiomis unifor
momis visada atrodydavo labai 
tvarkingai. Pradėdami žiemos veik
lą, jūrų skautai-tės laukia naujų 
kandidatų. C.S.

• Rugsėjo 13 d. Toronte įvyko 
skiltininkų-kių kursai paruošti 
LSS seserijos skaučių vadovams. 
Dalyvavo 18 kursantų iš Ročeste- 
rio ir Toronto. Instruktoriais bu
vo s. R. Žilinskienė, ps. R. Poškie
nė, ps. A. Senkus, ps. D. Barzdžiū- 
tė. Skautiškas ačiū “Šatrijos” tun
to "Vaidilučių” dr-vei, d-kei Gai- 
lei Šaltmiraitei už paruoštus už
kandžius ir pietus.

• Šie skautai-tės sėkmingai 
baigė nustatytus skiltininkų-kių 
kursų reikalavimus ir gavo teisę 
nešioti atitinkamą ženkliuką: Dai
va Grybaitė, Daina Batūraitė, And
rius Paškus, Jonas Mockus, Ginta
ras Batūra.

• J Mindaugo skautų draugovę 
pervedami šie jaunesnieji skau
tai: Petras Steponaitis, Linas Na
rušis, Ričardas Raškauskas.

« Sveikiname seses, šią vasa
rą Romuvoje atlikusias prityru
sių skaučių įžodį: Viliją Bijūnai- 
tę. Jūratę Gaižutytę, Aureliją Ka- 
rasiejūtę, Audrą Puzerytę, Alici
ją Raškauskaitę, Oną Šileikaitę.

• Sekanti akademikių kandi
dačių sueiga įvyks rugsėjo 28, 
sekmadienį, 12 v. skautų būkle.

• Kviečiame mergaites 6-10 
metų amžiaus jungtis j skautišką 
veiklą. Skambinti: Inai Balsytei 
485-1488 arba Loretai Stanuly- 
tei 231-4937. J.D.B.

SPORTAS
GOLFAS

Rugsėjo 7 d. Golf Haven aikš
tėje įvykusiame turnyre dalyva
vo 42 Toronto Lietuvių golfo klu
bo nariai. Geriausius rezultatus 
pasiekė: R. Šimkus ir R. Strimai
tis — 80, A. Stauskas — 81, V. Kak
nevičius, S. Podsadeckis ir V. 
Ubeika — 82, M. Ignatavičius — 
83, V. Astrauskas — 85, P. Staus
kas —"86, Al. Kuolas — 87 ir t.t. 
Moterų klasėje E. Kėkštienė — 96. 
G. Stauskienė — 106, V. Balsienė 
— 112, G. Kuchalskienė ir J. Igna
tavičienė.

Su išlyginamaisiais smūgiais 
vyrų grupėje geriausiai pasiro
dė: D. Marijošiuš — 64, A. Joni
kas — 68. V. Astrauskas, M. Igna
tavičius, R. Strimaitis ir V. Simin- 
kevičius — 69, L. Baziliauskas ir 
R. Šimkus — 70, E. Kuchalskis ir 
V. Ubeika — 71, J. Danaitis, Al. 
Kuolas, V. Kaknevičius ir A. Zala- 
gėnas — 72. Moterų klasėje su išl. 
smūgiais G. Stauskienė — 65. E. 
Kėkštienė — 73, J. Ignatavičienė — 
74, G. Kuchalskienė 79, ir V. Bal
sienė— 81.

Premijas už arčiausiai skylės 
primestus sviedinukus vienu ir 
dviem smūgiais gavo J. Danaitis, 
R. Šimkus ir A. Stauskas, o pre
miją už loterijos būdu parinktą 
skylę laimėjo Z. Zaleskis.

Sveikinam J. Danaitį, kuris 
Lakeview aikštėje ant trečios 
skylės (par 3) iš maždaug 120 met
rų atstumo įmušė sviedinuką į sky
lę iš vieno smūgio.

Sekantis golfo klubo turnyras 
įvyks rugsėjo 21 d.. 11 v.r., George
town aikštėje (1-877-6011). Golfo 
sezono užbaigimo dviejų dienų 
turnyrai įvyks rugsėjo 27-28 d.d. 
Golf Haven aikštėje (1-705-456- 
2026). Turnyro pradžia — šešta
dienį, 9 v.r., o sekmadienį — 11 
v.r. Po žaidynių sekmadienį įvyks 
užbaigimo iškilmės su vaišėm ir 
premijų įteikimu. Visi klubo na
riai ir svečiai maloniai kviečiami 
dalyvauti. S.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

_ - LIETUVIŲ KREDITO
PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:

6’/2% už 90 dienų term, indėl.
7 % už 6 mėn. term, indėlius
7'/4% už 1 m. term, indėlius
7'/4% už 2 m. term, indėlius
7'/4% už 3 m. term, indėlius
73/4% už pensijų planą
6'/2% už specialią taup. s-tą
6 % už taupymo s-tas
6-7 % kasd. palūkanų sąskaita
5'/2% už čekių s-tas (dep.)

IMA:
už asmenines 

paskolas nuo....11 %
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

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

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

AKTYVAI virš 56 milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $65,000 ir mortgičius iki 75% 
įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos 
iki $15.000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gau
nama piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). 
Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais- 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

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

Telefonai: 532-8723 ir 532-1149

Taupyk ir skolinkis pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERA TV VE PARAMA

ALFONSAS GARBENIS, sn. (tėvas). ALFONSAS GARBENIS, jn. (sūnus), 
sueina j vieną įstaigą. Po 35 metą veiklos ir toliau ji tarnaus tautiečiams 

Toronte nekilnojamo turto reikaluose.

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC.
121 Willowdale Ave., Suite 106, Willowdale, Ont. M2N 4Y3. 

Telefonai: 225-5699 arba 489-1543
Namų įkainojimo skyrius

HURONIA PROPERTIES APPRAISALS LIMITED
77 Kennedy St. West, Aurora, Ontario L4G 2L6.

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

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

daiva t. dalinda, ba. 
associate broker

RELINK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

232-2322
BLOOR WEST ’ ULLAGE - 3 miegamąją--$149,900. 
BLOOR WEST'S ILLAGE - 3 miegamu<$142.500.
HIGH IhV<- 13 kambariu — $26!)^° 
QUEE»<frXtHURST- 2 miegama V — $82,900. 
M A\j ^.AND WOODS - 4 mic >Tąją — $215,000. 
PALACE PIER - 2 miegamąją — $188,000.

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

Birutė Grigaitytė-Spudienė, 
namų pirkimo ir pardavimo agentė

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

įstaigos telefonas: 535-2500

Namų telefonas:445-9469

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

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

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



<6 SKAITYTOJAI PASISAKO
DAUGIAU DĖMESIO 

‘KRONIKAI"
Esu palyginti nesenas ateivis 

iš sovietų okupuotos Lietuvos. 
Teko sėdėti Lukiškių kalėjime 
Vilniuje ir Pravieniškių lagery
je. Pastarajame teko sunkiai dirb
ti, nors tai buvo bendro griežtumo 
lageris (kita jo pusė buvo su
stiprinto griežtumo). Maitino, ga
lima sakyti, atmatom. Sriubos daž
nai visai nevalgydavom, nes bū
davo išvirta iš supuvusios mėsos 
arba žuvų. Ten pusalkani kali
niai dirba baldus, labai menkos 
kokybės.

Lageryje susipažinau su moky
toju iš Biržų rajono Juozu Lau
cium, kuris buvo nuteistas už

SULIETUVINTI BAŽNYČIĄ
Manau, kad Lietuvos krikšto 

sukakties proga šis mūsų tautai 
esminės reikšmės turintis (tačiau 
slaviškas) terminas Bažnyčia tu
rėtų būti sulietuvintas į Dievo- 
nyčią (ar Dievinyčią). Pagrindas 
— nuo seniai mūsų gyvojoje kal
boje vartojami žodžiai: koplyčia, 
seklyčia, žinyčia ir kt. Lietuvių 
katalikų dievonytinė hierarchija 
turėtų šiuo klausimu susidomėti.

Alfonsas Giedraitis,
Santa Monica, Cal.

Red. pastaba. Deja, siūlomas pa
kaitas yra sudarytas nusižiūrėjus 
į slaviškus žodžius. Visi minėti 
pavyzdžiai yra slaviški. Paskutinės Mišios XXIILje skautų-čių vasaros stovyklavietėje Romuvoje. Prie altoriaus — v.s. kun. A. SAULAI- 

TIS, SJ. Jis daug prisidėjo prie stovyklos programos praturtinimo Nuotr S. Ilgūno
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Advokatė
JOANA E. KURAS, ll b.
atidarė savo raštinę

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

Telefonas (41 6) 763-3362

surinkimų dalimis knygos, brolio 
siųstos iš Čikagos. Tuo metu 
(1975 m.) lageryje buvo ir kun. 
Juozas Zdebskis, nubaustas už 
vaikų ruošimų pirmajai Komuni
jai. Tai vidutinio ūgio ir am
žiaus vyras, švelnaus, lėto balso. 
Išėjęs iš lagerio jį aplankiau Kau
ne, Žaliakalnio ligoninėje. Ten 
saugumiečiai kažkokiais vaistais 
labai pablogino jo sveikatų. Po to 
dar keletu kartų jį aplankiau 
Šlavantuose, kur jis klebonavo. 
Kartų saugumiečiai bandė nužu
dyti jį, važiuojantį automobiliu, 
o vėliau, kaip rašo “LKB kronika”, 
kažkokiais chemikalais apdegi
no. Pagaliau saugumiečiai pasi
rūpino jo žuvimu autovežimių su
sidūrime 1986 m.

Sovietai okupuotoje Lietuvoje 
kankina žmogų už jo įsitikinimus, 
už jo priešinimusi komunistų 
smurtui. Visa tai registruoja “Kro
nika” ir skelbia pasauliui. Sovie
tiniai nusikaltėliai turėtų gerai 
pagalvoti, nes “Kronika” yra tau
tos archyvas, anksčiau ar vėliau 
jie turės atsakyti.

Išeivijoje reikėtų tuos daly
kus stipriau kelti viešumon 
straipsniais, knygomis, laiškais 
vyriausybėms ir pan. Mes irgi tu
rime dalyvauti kovoje už Lietu
vos laisvę, nes toji kova yra ne
lengva. Privalome remti tuos tau
tiečius, kurie Lietuvoje drųsiai 
priešinasi sovietiniam smurtui.

B. Naudžiūnas, 
Toronto, Ont.

"THE CHOSEN PEOPLE”
Labai dėkoju už Danieliaus Ra

lio knygų “The Chosen people”. 
Autorius,matyt, labai daug skaitė 
Judaica literatūros, bet kai jis 
rašo apie 1940-1945 metų įvykius, 
yra visiškai neobjektyvus, ir to
kios jo išvados. Gal kada nors 
panagrinėsiu tų svarbų veikalų.

Dov Levin,
Jeruzalė

Smūgio grėsmė ir jo gydymas
Iš ''Age Page" (National Institutes of Health)

Pajieškojimai
t

Jieškomas Šimanauskas Bronius, 
Vlado sūnus, gimęs 1900 m., atvy
kęs į Torontu 1926 m. ir ten gyve
nęs apie 10 metų. Vėliau (pagal 
1945 m. birželio 30 d., Lietuvoje 
gautų laišką) jis vadinosi B. Shiman, 
Minstreal, įsi. B.C. Jieško duktė 
Vanda Stašaitienė, 7232 So. Califor
nia Ave., Chicago, IL 60629, USA.

-------- Š YPSENOS---------

Kandidatas ir šv. Petras
Kandidatui baigiant prieš

rinkiminę kalbą, iš salės galo 
pasigirdo triukšmadario bal
sas:

— Tu, vėjo maiše, už tave ne
balsuočiau, jei būtum ir pats 
šv. Petras.

— Jei būčiau šv. Petras, tu 
negalėtum už mane balsuoti, 
nes negyventum mano apylin
kėje,— atšovė kandidatas.

Smūgio (stroke) dabar nesun
ku išvengti. Paskutinių 15 me
tų laikotarpyje mirtingumas 
nuo smūgio sumažėjo net 45%. 
To pasiekta naujų diagnosti
nių tyrimų ir geresnio gydymo 
dėka. Be to, daugelis pakeitė 
savo gyvenimo būdą ir pritai
kė jį kovai su širdies ligomis.

Nežiūrint tos pažangos, smū
gis yra pirmaujanti mirties 
priežastis vyresnio amžiaus 
žmonių tarpe.

Kas yra smūgis?
Smūgis ištinka, kai kraujo 

tėkmė į smegenis sutrinka. Ne- 
gaudamos pakankamai kraujo, 
smegenų ląstelės apmiršta ar
ba ir visai numiršta. Apmiru
sių ląstelių funkcijos gali bū
ti atstatytos, bet mirusių at
gaivinti negalima, ir žmogų iš
tinka paralyžius.

Smūgių yra trys pagrindi
nės kategorijos.

1. Krešulys (trombozė). Kre
šulys yra dažniausiai pasitai
kanti smūgio priežastis. Rieba
lų nuosėdos susitelkia į sme
genis vedančiuose kraujo in
duose (arterijose), labai su
siaurina kraujo indus ir apri- 
boja-sumažina kraujotaką, kol 
galiausiai arteriją visai užkem
ša ir sustabdo kraujo tėkmę.

2. Embolija (įstūmis). Smū
gis įvyksta, kai krešulys atsi
randa kitoje kūno vietoje — 
dažniausiai širdies ar sprando 
arterijose ir kraujo takais nu
keliauja į smegenis.

3. Kraujoplūdis (hemorrhage). 
Kraujoplūdžio smūgis yra pats 
pavojingiausias. Jis įvyksta, 
kai kraujo indas smegenyse 
plyšta (pratrūksta), ir kraujas 
išsilieja į smegenis.

Diagnozė ir gydymas
Smūgį gavęs žmogus reika

lingas skubiausios pagalbos. 
Pagalbą gali suteikti šeimos 
gydytojas ar internistas, arba 
ligonis gali būti nukreiptas į 
neurologą — nervų ir smege
nų ligų specialistą.

Neurologas pirma nustato, 
ar smūgio vystymosi procesas 
tebesitęsia, ar jau pasibaigęs. 
Mat visas epizodas gali tęstis 
nuo kelių minučių iki kelių 
valandų, o retais atvejais — 
net kelias dienas.

Visų pirma tikrinami ligos 
simptomai, ligonio ligų metri
ka, pravedami tyrimai. Daro
ma elektrokardiograma (šir
dies elektros aktyvumo mata
vimas), elektroencefalograma 
(smegenų nervų ląstelių ak
tyvumo tikrinimas), tomogra

finis patikrinimas (CT) — sme
genų sužalojimo laipsniui nu
statyti, ir kiti būtini tyrimai.

Diagnozę užbaigus, gydymas 
pradedamas neatidėliojant, kad 
apsaugotų ligonį nuo tolimes
nio smegenų sužalojimo. Krau
jo krešuliui prasklaidyti, daž
nai prirašomi stiprūs vaistai, 
antikoaguliantais vadinami. O 
smegenų kraujoplūdžio atveju 
gali būti prirašomi vaistai 
kraujospūdžiui sumažinti.

Anksčiau tikėta, kad smūgis 
ištinka staiga ir be ankstyves
nės priežasties. Bet dabar ži
noma, kad jį sukeliantieji reiš-

kinai pasirodo ir vystosi per 
eilę metų. Prie smūgio vedan
čios priežastys yra: aukštas 
kraujospūdis, arteriosklerozė, 
širdies negalavimai, diabetas, 
rūkymas, per didelis svoris.

Smūgiui išvengti reikia imtis 
šių apsaugos priemonių:
• Reguliariai tikrink ir pri
žiūrėk savo kraujo spaudimą. 
Per aukšto kraujospūdžio at
veju klausyk gydytojo nurody
mų, kaip jį numušti.
• Nustok rūkyti!
• Laikykis žemo cholestero
lio proteinų dietos, kurion įeL 
na vištiena, kalakutiena, žu- 
viena, įvairios pupos, liesas, 
pienas, vaisiai ir daržovės.
• Mankštinkis. Dabar yra žino
ma, kad mankšta stiprina šir-

dį ir padeda kraujo apytakai.
• Prižiūrėk diabetą. Negydo
mas diabetas gali naikinan
čiai veikti į viso kūno kraujo 
indus.

• Apie pasireiškusius pavo
jaus ženklus neatidėliodamas 
pranešk savo gydytojui. Trum
palaikiai aneminiai priepuo
liai yra aiškiausias ženklas, 
kad smūgis gali įvykti. Ženk
lai yra šie: jaučiamas bejėgiš
kumas, kartais nugrubimas 
rankoje ar kojoje, kalbos su
trikimas, neaiškus galvos skaus
mas, svaigimas, laikinis apa
kimas, sunkumas daryti spren
dimą.

(Iš “Pensininko” 1986 m. 
rugpjūčio laidos)

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B.Sc., LL.B

2 Jane St., Suite 303 Telefonai:
Toronto, Ontario M6S 4W3 įstaigos (416)762-7393 
Bloor ir Jane gatvių kampas namų 248-9458

ADVOKATAS A. PUTERIS

nuo 1985 metų spalio 1 dienos 
perkėlė savo raštinę į

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

Telefonas (41 <5) 7č>3-3362

Toronto "Gintoros" Winnipege

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius” l-me aukšte

Juozas (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

_

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

Revise 
west realty, inc., realtor 

an independent member broker

ALL THE

1986 m. rugpjūčio 16 d. la
bai pavargę ir 6 valandas pavė
lavę dėl audros Toronte atskri
do į Winnipegą “Gintaro” an
samblio šokėjai, muzikantai, 
dainininkai ir jų palydovai — 
apie 40 asmenų. Numigę kele
tą valandų, gintariečiai dar tą 
patį vakarą šoko “Vilniaus” 
paviljone ir buvo žiūrovų nuo
širdžiai sutikti.

Rugpjūčio 17, sekmadienį, 
1 v.p.p., gintariečiai koncer
tavo miesto meno galerijos 
koncertų salėje. Programa tru
ko daugiau kaip 2 valandas. 
Žmonių susirinko nemažai, bet 
kanadiečių kitataučių buvo 
tiktai keletas šeimų. Gal dėl 
to, kad tą dieną buvo Folklo- 
ramos užbaigimo koncertas, 
be to, pasitaikė graži diena, 
ne vieną išviliojusi į paežeres.

“Gintaro” šokių programa 
buvo įvairi ir įdomi. Gal dėl to, 
kad čia, Kanados viduryje, to
kie dalykai retai matomi, ir jų 
šokiai atrodė kaip nauji arba 
visiškai dar nematyti. Ši gru
pė, atrodo, susišokusi labai 
gerai. Neteko pastebėti jokių 
klaidų bei sąmyšio, nors salės 
scena buvo gana maža, ir šokė
jams dažnai reikėjo varžyti 
judesius.

Programos pranešėja buvo 
G. Paulionienė. Ji poetiškai 
apibūdindavo kiekvieną šokį 
ir dainą lietuvių ir anglų kal
bose. Kad šokėjai galėtų nors 
kiek pailsėti, susidariusias 
pertraukas užpildydavo solis
tas R. Paulionis gražiomis ir 
romantiškomis dainomis. Jo 
balsas skamba maloniai ir 
sodriai.

Koncerto metu skambiai gro
jo “Gintaro” orketsrėlis ir mu
zikas J. Govėdas.

Pasibaigus koncertui, KLB 
Winnipego apylinkės valdybos 
pirm. A. Stankevičius visiems 
svečiams padėkojo už puikią 
programą ir grupės vadovams 
įteikė po gėlę.

“Gintaras” ir p.p. Paulioniai 
yra buvę mūsų mieste jau daug 
kartų. Ir vis taip pasitaiko, kad

jiems būnant Winnipege suei
na vedybų sukaktis. Taip buvo 
ir šį kartą. Dabar jau ne solis
tas, bet visa publika dainavo 
jam ir poniai skirtus linkėji
mus “Ilgiausių metų”.

Koncertas pavyko puikiai, 
ir susirinkę žiūrovai buvo la
bai patenkinti. Gal geriausiai 
už visus išsireiškė vienas anks
tyvesnės imigracijos lietuvis, 
kai jis koncertui pasibaigus 
atsistojo ir ko ne su ašaromis 
akyse sušuko: “Ačiū, garbė 
jums”!

Pirmadienį, rugpjūčio 18, 
dauguma gintariečių ekskursa- 
vo turistiniais laivais, kurie 
plaukia per mūsų miestą Rau
donąja upe. Vakare jie visi bu
vo išlydėti į traukinio stotį 
tolimesniai kelionei į vakarų 
Kanadą — Kalgarį, Edmonto- 
ną ir Vankuyerį.

Žiūrint į “Gintaro” išleistus 
puikius veiklos albumus ma
tyti, kad jie jau eina į 32-sius 
darbo metus. Tai ilgas laikas 
ne tik paskiro žmogaus gyveni-

me, bet ir aktyvios grupės. 
Nors šokėjai kas keleri metai 
keitėsi, vadovai liko tie patys, 
beveik nuo pirmos šios grupės 
įsisteigimo dienos. Tai sukelia 
nuostabą bei pagarbą šio an
samblio grupės vadovams Ritai 
ir Juozui Karasiejams. Kiek
vienas galime įsivaizduoti, 
kiek brangaus laiko praleista, 
išlaidų turėta ir valandų ne
miegota! Tad ne tik žiūrovai ir 
lietuviška visuomenė turėtų 
būti šiems nenuilstantiems va
dovams dėkingi, bet ir šios gru
pės jaunimo tėvai. Juk tie va
dovai buvo, galima sakyti, šio 
vieneto jaunų žmonių antrieji 
auklėtojai. Ir reikia pasakyti, 
kad šios grupės jaunuoliai yra 
mandagūs, darbštūs, geri šokė- 
iai ir, kiek teko girdėti, gabūs 
moksle savo pasirinktose stu
dijose. Repeticijos, kelionės ir 
važinėjimai atima daug jų lai
ko. Bet visi matome, kad tas 
laikas nepraleistas veltui.

Ir aš galiu tiktai pakartoti, 
kaip tas vyresnės kartos lie
tuvis: “Ačiū, garbė jums, mieli 
gintariečiai!” Ev. f.

AfA 
BERNARDUI PETKEVIČIUI 

mirus,
Toronto Maironio mokykla reiškia gilią užuojautą jos 
mokytojai VIDAI VALIULIENEI palydėjusiai tėvelį 
amžinybėn -

Visų vardu mokyklos vedėja - Giedra Paulionienė

AfA 
BERNARDUI PETKEVIČIUI 

mirus,
žmonai ANASTAZIJAI, dukrom - VIDAI, DANAI 
ir jų šeimoms bei kitiems giminėms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą -

Augustinas ir Irena Navickai

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 •

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,

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

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

Dr. GINA J. GINČAUSKAITĖ, 
optometristė,

ATIDARĖ SAVO KABINETĄ
1551 Bloor St. W., Toronto, Ontario, M6P 1A5
(prie Lietuvių namų)
ir priima pacientus pagal susitarimą tel. 532-7115.

Susitarus priima pacientus ir vakarais.

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

Gražina Raškauskienė, B.Sc.

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

į alian BROWN
«||Į«I I

624-6336 namų 624-2199

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

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

*

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

,S, EKSKURSIJOS 
(VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS 

Rugsėjo 3-17 Spalio 8-17
Grupe rugsėjo 3 lydėsiu aš pats. Norintiems nupirksiu automobilius arba ir kitus 

reikmenis už dolerius. Sudaromi iškvietimai ir vizos pavieniui važiuojantiems ilgesniam laikui. 
Kelionės dokumentai sutvarkomi pavieniams ir grupėms į visus pasaulio kraštus. 
Dėl smulkesnių žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adresu ir telefonu.

DRESHER'^ura^bBokEBs
233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West Islington, Ontario M9B tK8
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS, A. MIKŠIENĖ Ir 

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

Narys “Better Business” biuro

V IMINAS l
All Seasons Travel, B.D.

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

Registration No. 0009239

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

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

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

OKA ŪDA----INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

— Toronto-Mississaugos skau- 
tai-tės rugsėjo 14, sekmadienį, 11 
v.r., dalyvavo iškilmingose pamal
dose su vėliavomis, minėdami 
Tautos šventę ir pradėdami nau
jus veiklos metus.

— Parapijos kunigai rugsėjo 14 
d. dalyvavo Šiluvos Marijos para
pijos atlaiduose Londone, kur 
klebonauja kun. Ignas Mikalaus
kas, OFM, ta proga paminėjęs sa
vo 45-rių metų kunigystės sukaktį. 
Mišias atnašavo Londono vysku
pas Sherlock su septyniais kuni
gais.

— Lietuvos kankinių parapijos 
metinė šventė-atlaidai bus rug
sėjo 28, sekmadienį (žiūr. skel
bimų).

— Paskaitų serija “Tikėjimo pa
grindai” tęsiama toliau. Sekanti 
paskaita — rugsėjų 21, sekmadie
nį, po 11 v.r. Mišių, Anapilio sa
lėje.

Paaukojo Šv. Jono lietuvių kapi
nėm: $100 — M. Vaškevičienė, A. 
Aperavičienė; parapijai: $100 — 
M. Vaškevičienė, V. F. Mašalai; 
$50 — J. R. Kuprevičiai, S. Girčie- 
nė, dr. A. Valadka, R. Celejevvska; 
Motinos Teresės labdarai: $100 — 
M. Vaškevičienė; $20 — B. Stalio- 
raitienė; Anapilio sodybai: $300 
— P. O. Dabkai.

— Mišios rugsėjo 21, sekmadie
nį, 10 v.r. — už a.a. Anelę ir Jonų 
Vasiukevičius, 11 v.r. — už a.a. Ele- 
nų Statkevičienę ir a.a. Vladų 
Balsį.

Lietuvių namų žinios
— Š. m. lapkričio 15, šeštadienį, 

7 v.v., LN rengiamame koncerte 
programų atliks D. Mongirdaitė iš 
Bostono, Toronto vyrų choras 
“Aras”. Sol. D. Mongirdaitė dai
nuos ir duetus su sol. V. Verikai- 
čiu. Akompanuos muz. J. Govėdas. 
LN nariam įėjimas į šį koncertų 
nemokamas. Bilietus nariai turi 
pasiimti prieš lapkričio 12 d. Bi
lietu numatoma kaina — $6. Po 
koncerto bus šokiai, loterija, ba
ras. Norintieji galės vaišintis V. 
Birštono gamintu maišu.

— Š. m. lapkričio 16, sekmadie
nį, LN “Atžalynas” rengia popietę- 
bazarų. Tai metinis renginys, ku
riame jaunimas atliks tautinių šo
kių programų, veiks bazaras. Da
lyviai bus pavaišinti kavute, pyra
gais ir sumuštiniais. Įėjimas — 
laisva auka.

— Rugsėjo 14 popietėje dalyva
vo svečiai: J. G. Miglinai iš Čika
gos, J. Venckus iš Vankuverio, p.p. 
Piečaičiai iš Montrealio, M. Pusius 
iš Vokietijos, C. Mileris iš JAV, 
B. Chacho-Ignatavičius iš JAV, V. 
Viddala iš Norvegijos, G. R. Eglins- 
ky iš Vokietijos.

Besidomintiems religiniais 
bei teologiniais klausimais 
arba norintiems susipažinti su 
katalikų tikėjimu verta at
kreipti dėmesį į pauliečių vie
nuolijos rengiamus įvairaus 
pobūdžio kursus bei semina
rus suaugusiem. Paskelbtoje 
1986-87 m. programoje sužy
mėti net 9 temų kursai. Adre
sas informacijai bei regis
tracijai: The Catholic Infor
mation Centre, 830 Bathurst 
St., Toronto, Ont. M5R 3G1. Tel. 
(416) 534-2326.

Aukos lituanistikos 
katedrai

$1000: P. Sidaras; $700: A. 
Ruzgas (Antano Ruzgo, žuvusio 
Sibire atminimui); $500: A. ir 
F. Kantautai (papildė iki 
$1000), L. V. Matukas; $300: 
V. Montvilas; $200: J. Arštikai- 
tis, St. Dalius; $100: V. Anskis, 
dr. A. Šidlauskaitė, N. Liačie- 
nė, A. Liškauskas, I. Meikle- 
john, O. Juodišienė, V. Rudai
tis; $50: M. A. Basalykas, A. 
Stankus, P. Vaitkūnas, M. Meš
kauskas, J. Romikaitis, R. J. 
Žiūraičiai, K. Batūra, V. Mar
cinkevičius; $25: E. G. Kuchals- 
kis, K. Stankus; $20: E. Dani- 
liūnas.

Visiems aukotojams Lėšom 
telkti komitetas nuoširdžiai 
dėkoja.

REIKALINGAS BUTAS studen
tui (vieno miegamojo) netoli pože
minio traukinio. Skambinti S. Ver
bickui (416) 637-5090 Burlingtone 
(collect).

IŠNUOMOJAMAS BUTAS vieno 
kambario, virtuvės ir prausyklos 
arti Keele požeminio ir High Par
ko. Skambinti lel. 767-4736 Toronte.

REIKALINGA MOTERIS prižiūrė
ti dviejų mėnesių kūdikiui nuo š.m. 
spalio vidurio iki 1987 m. gegužės 
mėn. pabaigos. Skambinti tel. 746- 
1504 Toronte.

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Rugsėjo 14, sekmadienį, 10.15 

v. Mišiose, 50 metų sukakties pro
ga organizuotai dalyvavo Lietuvos 
karo mokyklos 18-tos laidos nariai, 
prisimindami savo mirusius bei 
žuvusius karininkus. Po Mišių bu
vo nešamos gėlės prie paminkli
nės lentos šventovės prieangyje. 
Pamokslus sakė kun. E. Putrimas.

— Pirmosios Komunijos iškil
mės įvyks gegužės 3 d. per 10.15 v. 
Mišias, Sutvirtinimo sakramento 
iškilmės — gegužės 10 d. per 11.30 
v. Mišias. Sutvirtinimo sakramen
tų teiks vysk. P. Baltakis.

— Rugsėjo 16 d. palaidotas a.a. 
Bernardas Petkevičius, 69 m., rug
sėjo 17 d. — a.a. Juozas Barzevi- 
čius, 74 m.

— z Pakrikštyti: Tomas-Vidas, 
Kristinos ir Vido Kiškūnų sūnus; 
Stephanie-Marie, Jolandos (Dū- 
daitės ir Bruce Dziengo dukrelė.

— Parapijos choras, kuriam va
dovauja sol. V. Verikaitis ir jam 
talkina bei akompanuoja sol. L. 
Marcinkutė, jau pradėjo giedoji
mų šventovėje.

— Religinės šalpos 25 metų su
kakties proga KLK moterų dr-jos 
mūsų parapijos skyrius rengia 
parodų ir koncertų, kuris įvyks 
spalio 26. sekmadienį, 4 v.p.p., 
mūsų parapijos salėse. Parodoje: 
jaunieji menininkai, koncerto 
programoje: sol. A. Pakalniškytė, 
sol. V. Paulionis, smuik. R. Ban- 
kienė ir pianistė L. Kanovičienė. 
Bilietus jau galima įsigyti para
pijos kioske ir pas valdybos na
res.

— Parapijai aukojo: $300 — E. 
Kuzmickienė-Aukštakalnienė, E. 
L. Stanevičiai; $150 — K. Jukne
vičienė; $100 — A. V. Lukai, Br. 
Kerulienė, H. Adomonis; $55 — H. 
Butkevičius; $50 —- R. L Paškaus- 
kai; pranciškonų klierikų fondui: 
$500 — J. A. Žakai; $300 — J. O. Mic- 
kai; $100 — B. Trukanavičius; $50 
— V. Šlapkauskas.

— Mišios rugsėjo 21, sekmadie
nį,-8.30 v.r. — už a.a. Pranciškų 
Kušlikį, 9.20 v.r. — už a.a. Stasį 
Gaidelį, 10.15 v.r. — už a.a. Stasį 
Juknevičių, 11.30 v.r. — už para
pijų, 7 v.v. — už a.a. Povilų Jara- 
šūnų.

Maironio mokykla naujus 
mokslo metus pradeda rugsėjo 
20, šeštadienį, įprastoje vie
toje, Šv. Vincento Pauliečio 
mokykloje (116 Fermanagh). 
Pamokos ir naujų mokinių re
gistracija prasidės 9.30 v.r. 
Vaikai 4 metų amžiaus bus pri
imami į darželį. Pamokos tų šeš
tadienį baigsis 11 v.r. Prašome 
tėvus pristatyti vaikus laiku, 
kad būtų galima planingai pra
dėti mokyklos darbą. Vedėjos 
telefonas 249-1305.

Giedra Paulionienė, vedėja
Į Kanados lietuvių dienas 

Montrealyje spalio 11-12 die
nomis vyksta Toronto chorai. 
Autobuse yra laisvų vietų už 
prieinamą kainą. Teirautis 
Prisikėlimo parapijos rašti
nėje tel. 533-0621 arba pas cho
rų valdybų pirmininkus — J. 
Nešukaitį 691-7798 ir V. Pečiu
lį 767-8877.

Seminarą apie diskrimina
ciją įdarbinime ir apgyven
dinime rengia Peel srities dau- 
giakultūrė taryba š. m. spalio 
25, šeštadienį, Erindale kole
gijoje, Mississaugoje. Telefo
nas informacijai 248-4878, Ann 
Buller.

Į laisvės demonstraciją 
Austrijos Vienoje išvyksta gru
pė iš Toronto spalio 31 d. (grįš 
lapkričio 10 d.). Skrenda tie
siai į Londoną-Vieną (ne per 
Niujorką). Lėktuvo bilieto, 
viešbučių ir pusryčių kaina — 
$1,508 kanadiškais. Suintere
suoti šia kelione prašomi 
skambinti į Toronto Lietuvių 
namus tel. 532-3311. Smulkesni 
pranešimai duodami sekma
dieniais popietės metu.

Daugiakultūrė Peel taryba 
rengia tautinių grupių tauto
dailės parodą Bramptone Peel 
Museum (3 Wellington St.) nuo 
1987 m. vasario 9 iki balandžio 
30 d. Vietos bus 20-čiai tauti
nių grupių. Kiekvienai jų ski
riama vitrina (show case) 6’6” 
aukščio, 2’ gylio ir 2’6” pločio. 
Dalyvauti kviečiami ir lietu
viai. Renginio iniciatorius — 
Mike Janecek.

Ontario kultūros ir pilietiš
kumo ministerija pranešė 
spaudai, kad Ontario provinci
joje yra vienas milijonas be
raščių, o visoje Kanadoje — ke
turi milijonai. Beraščiais lai
komi tie, kurie nėra baigę de
vinto skyriaus ir yra virš 15 
metų amžiaus. Jiems Ontario 
provincijoje steigiami specia
lūs kursai su atitinkama pro
grama. Tokių kursų organizato
riams paskirti penki milijonai 
dolerių.

H MONTREAL/A Kanados Lietuvių Bendruomenės 
vyriausios rinkiminės komisijos

Kandidatų l KLB krašto tarybą siūlymas 
pratęsiamas iki 1986 m. rugsėjo 20 dienos.

Vyriausia rinkiminė komisija

LIETUVOS KANKINIŲ 
SVENTĖ-ATLAIDAI

1986 m. rugsėjo 28, sekmadienį, Anapilyje
4 V.p.p. — IŠKILMINGOS PAMALDOS Lietuvos kankinių šventovėje:

• pamokslą sako — prel. Pranas Vase ris iš Australijos
• gieda - parapijos choras, sol. Rimas Strimaitis, 

sol. Slava Žiemelytė, sol. Vacys Verikaitis

• PROCESIJA SU ŠVENČIAUSIUOJU
(gieda parapijos ir "Aro” chorai bei visi tikintieji)

5.30 v.p.p. - ŠVENTĖS VAKARIENĖ Anapilio salėje
Meninę programą atliks Toronto lietuvių vyrų choras "ARAS" 
(Įėjimas: vaikams iki 5 m.- nemokamas, vaikams nuo 5 m. iki 12 m. - $5.00, 
jaunimui nuo 12 m. iki 15 m. - $7.00, suaugusiems - $15.00)
Bilietai gaunami sekmadieniais po pamaldų parapijos salėje, kitom dienom 
pas R. Celejevvską tel.231-8832.

Visus tautiečius dalyvauti maloniai kviečia -
Lietuvos kankinių parapijos taryba

Federacinės pažangiųjų konservatorių sąjungos 
Parkdale-High Park skyrius rengia

l&šom telkti priimtuvas
parlemento nariui n dr^ r, M P.

1986 m. spalio 9, ketvirtadienį,
5.30 v.p.p. - 8 v.v., Boulevard Club
patalpose. Bilietai — $100.00
Dalyvaukite su mumis šiame smagiame vakare!
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A. a. Elzbietos Bražukienės, 
mirusios Lietuvoje, atmini
mui V. V. Ivanauskai paaukojo 
“Tėviškės žiburiams” $20.

A. a. Romo Draudvilo viene- 
rių metų mirties prisiminimui 
Stefa Grikenienė paaukojo 
“Tėviškės žiburiams” $25.

Pagerbdami a.a. Bernardą 
Petkevičių, “Tėviškės žiburių” 
skaitytoją, Vincas ir Aldona 
Kežinaičiai paaukojo šiam sa
vaitraščiui $40.

A. a. Jono Mačio atminimui, 
užjausdama jo šeimą, paaukojo 
“Tėviškės žiburiams” $10 Albi
na Didžbalienė iš Hamiltono.

Vasario 16 gimnazijai paau
kojo $50 L. Narkevičius iš 
Strathroy, Ont.

Kanados radijo stotis, trans
liuojanti programas į kraštus 
už geležinės uždangos rusų ir 
kitomis kalbomis, š. m. rugpjū
čio 24 d. apie 10 min. skyrė Lie
tuvai. Pranešėjas Jurijus Bo
golepovas kalbėjo apie sovie
tų okupuotos Lietuvos tikin
čiųjų persekiojimą, pasinau
dodamas KLB krašto valdybos 
pirm. Algio Pacevičiaus pra
nešimu, padarytu Kanados 
parlamento rūmuose. Ši pro
grama buvo girdima ir Toron
te.

Toronto miesto tarybos narys 
Chris Korwin-Kuczynski, len
kų kilmės, atsiuntė “TŽ” laiš
ką, kuriame išreiškia savo pa
sigėrėjimą Juodojo kaspino 
demonstracija. “Rugpjūčio 23 
dieną prie Toronto miesto ro
tušės didžiavausi 3000-čiais 
žmonių, kurie nepabūgo lietin- 
go oro ir susirinko pasmerkti 
sovietinių komunistų, paver
gusių 300 milijonų europiečių. 
Malonu buvo matyti drauge 
brolius bei seseris iš dauge
lio pavergtų valstybių. Tai 
buvo tikrai istorinis momen
tas. Šiuo metiniu renginiu bus 
stiprinama mūsų tautų vieny
bė, kuri reikalinga tęsti tvir
tai kovai dėl sovietų paverg
tų tautų laisvės. Šis renginys 
yra ženklas sovietiniams ko
munistams, kad mes tęsime ko
vą ir niekad nepasiduosime! 
Kiekvienas šio laiško skaity
tojas teatsiveda penkis asme
nis į sekančią Tarptautinės 
juodojo kaspino dienos de
monstraciją 1987 m. rugpjū
čio 23 d. ir teįsijungia į kovą 
už “Taiką laisvėje”.

Pagrindinis kalbėtojas — sveikatos 
ministerisJake Ppp 
Bilietai užsakomi telefonu 767-5917
vakarais arba dienos metu.

Vasario 16 gimnazijai V. Any- 
sienė paaukojo $75, pagerbda
ma savo tėvą, visuomenės vei
kėją a. a. Vaclovą Bielskį 50- 
jų mirties metinių proga.

Vasario 16 gimnazijoje moky
tis šiemet iš Toronto išvažiavo 
Indrė Čuplinskaitė, Rimas 
Čuplinskas, Dalia Tunaitytė 
ir Jonas Venckus.

Prisimindamas savo pabė
gimą iš sovietinės okupacijos, 
A. Šiškus metinių proga paau
kojo “Tėviškės žiburiams” $50.

Vytautas Laugalis, kurį lai
ką gyvenęs Toronte, studijavęs 
teologiją Romoje kaip lietu
vių Šv. Kazimiero kolegijos 
auklėtinis, darbavęsis tarp lie
tuvių Brazilijoje, 1986 m. birže
lio 4 d. įšventintas Tautinės 
lenkų katalikų bažnyčios (“ne- 
zaležnikų”) kunigu. Šventini
mo apeigas atliko lenkų vysku
pas F. Rowinski Šv. Stanislovo 
katedroje Scrantone, Pa. Mi
nėtoji Tautinė (nepriklauso
ma) lenkų katalikų bendruo
menė yra atskilusi nuo Romos 
Katalikų Bendrijos ir turi ne
mažai parapijų Š. Amerikoje.

“The Globe a. Mail” dienraš
tis 1986. IX. 4 “Entertainment” 
skyriuje išspausdino ilgą 
straipsnį apie filmą, vaizduo
jantį Lietuvos žydų partizanus 
iš Vilniaus geto kovojusius 
prieš karines vokiečių pajė
gas. Prie straipsnio pridėta 
nuotrauka ginkluotų partiza
nų būrelio. Po- nuotrauka pa
žymėta, kad ji vaizduoja žydų 
partizanus Vilniuje 1944 m. 
liepos mėnesį, “išlaisvinimo 
dieną”, kuri Lietuvai buvo 
antros sovietinės okupacijos 
diena. Filmas pavadintas “Par
tisans of Vilna”. Jo autorius
— Aviva Kempner, režisierius
— Josh Waletzky. Straipsnio 
autorė — Annette Insdorf, is
torijos profesorė Yale ir Co
lumbia universitetuose JAV- 
se.

Prof. A. Maceina Toronte 
1986 m. išleistoje jo knygoje 
“Išlaisvinimo teologija” rašo: 
“Mums tik svarbu įžvelgti, kad 
ši teologija tikisi išlaisvinti 
socialiai skriaudžiamuosius ir 
politiškai pavergtuosius kaip 
tik tuo, kas nuskriaudė bei 
pavergė ir mūsų tautą, ir visą 
Rytų Europą, ir didžiulę Azi
jos dalį. Kitaip tariant, tai, ko 
mes stengiamės nusikratyti 
kaip vergijos, ši teologija per
ša mums kaip išlaisvinimą.” 
Knyga (119 psl.) gaunama “TŽ” 
administracijoje ir pas platin
tojus. Kaina — $5, su persiun
timu — $6.

“Tikiu gyvenimą - ne mirtį” - 
tokiu pavadinimu išėjo iš spau
dos antras kun. dr. J. Gutausko 
eilėraščių rinkinys. Pirmas rin
kinys.“Tik vienas šuolis” buvo 
išleistas 1984 m. Kritikai jį pa
lankiai įvertino. Antras rinki
nys yra lyg ir tęsinys pirmojo. 
Jame trumpais posmais, skam
biom eilutėm autorius išreiškia 
gilios prasmės mintis poetine 
forma. Abu leidiniai gaunami 
“TŽ” administracijoje ir pas 
platintojus.

A. a. Marijos Senkuvienės at
minimui vietoje gėlių Aldona 
ir Petras Dranginiai paaukojo 
“Tėviškės žiburiams” $20.

Lietuvių rašyti laiškai ang
liškų laikraščių redaktoriams 
retai tepasirodo. Matyt, lietu
viai mažai tesinaudoja gali
mybe pareikšti savo nuomones 
spaudoje keliamais klausi
mais. Vienas uoliausių tokių 
laiškų rašytojų yra Stasys Pra- 
kapas. Gana daug jo laiškų yra 
išspausdinęs dienraštis “The 
Toronto Sun”. Šio dienraščio 
sekmadieninė laida “The Sun
day Sun” 1986. IX. 7 išspaus
dino jo laišką, giriantį tą 
dienraštį už spausdinimą 
straipsnių, liečiančių sovie- 
tų-nacių sandėrį, kurio dėka 
buvo pavergtos Baltijos vals
tybės ir kiti kraštai.

Ray Mickevičius
Wasagoje atidarė automobilių prekybą

“Four Seasons9’
auto sales and services
850 Mosley St., Wasaga Beach, Ont. LOL 2P0
Telefonai: namų (705) 429-2349, darbo (705) 429-2726

Kviečiu apsilankyti. Lietuviams nuolaida.

Tautos šventės iškilmę surengė 
LK Mindaugo šaulių kuopa rugsė
jo 7 d. AV šventovėje ir parapijos 
salėje. Šaulių užprašytas Mišias 
laikė Šv. Kazimiero parapijos kle
bonas kun. St. Šileika ir pasakė 
atitinkamą pamokslą. Giedojo AV 
parapijos choras, vaodvaujamas 
muz. A. Stankevičiaus. Pamaldo
se organizuotai dalyvavo šauliai 
su savo ir savanorių-kūrėjų vėlia
vomis.

Po pamaldų iškilmė buvo tęsia
ma parapijos salėje. Kuopos pirm. 
Aug. Mylė trumpai apibūdino šios 
šventės reikšmę ir paprašė įnešti 
vėliavas. Po Kanados himno vie
nos minutės susikaupimu buvo pa
gerbti visi žuvę dėl Lietuvos lais
vės. Iš Hamiltono atvykęs Kana
dos Tautos fondo atstovybės pirm. 
Alfonsas Patamsis savo paskaito
je įdomiai aptarė galimybes at
gauti Lietuvai nepriklausomybę. 
Meninei daliai Montrealio triju
lė — Daiva Jurgelytė, Živilė Jur
kutė ir Monika Ruffo, vadovau
jant muz. A. Stankevičiui, padais 
navo keturias dainas. Tautos him
nu ir vėliavų išnešimu iškilmė bu
vo baigta. Visi buvo pavaišinti 
kava ir užkandžiais.

Lituanistinės mokyklos vedėja 
Joana Adamonytė praneša, kad 
mokslas prasidės rugsėjo 20 d., 
9 v.r., tose pačiose patalpose. Vi
sais reikalais kreiptis pas vedėją.

Stud. Paulius Mališka išvyko 
tęsti teologinių studijų į Romą. 
Vasaros metu darbavosi skautų 
stovykloje ir dalyvavo ateitinin
kų konferencijoje Toronte. Po 
metų gaus dijakono šventimus. 
Kartu antriems metams išvyks ir 
Zigmas Skučas.

Seselė Margarita, anksčiau bu
vusi ilgesnį laiką Montrealyje, 
grįžo pas mus. Čia ji padės vietos 
seselėms ir gilins pedagoginius 
mokslus universitete.

Kapą lankymas bus rugsėjo 28, 
sekmadienį. Abiejų parapijų pa
rapijiečiai 2 v.p.p. renkasi prie 
kapinių koplyčios.

A. a. Ona Matulienė-Ąžuolaitė, 
85 m. amžiaus, ilgai gyvenusi La
Salle, mirė pas dukterį Filadelfi
joje rugsėjo 3 d. Ten ir palaidota 
rugsėjo 6 d. Liūdi Filadelfijoje 
duktė bei Montrealyje sūnus su 
šeimomis, sesuo Lietuvoje ir kiti 
giminės Brazilijoje.

A. a. Leonas Gureckas, 58 m. am
žiaus, staige mirė rugsėjo 7 d. Pa
laidotas iš AV šventovės rugsėjo 
9 d. Cote dės Neiges kapinėse. Liū
di dvi dukterys, du sūnūs, šeši vai

kaičiai, sesuo su šeima ir daug 
pažįstamų.

Akademinio lietuvių sambūrio 
valdyba š. m. literatūrinę V. Krė
vės vardo premiją paskyrė rašy
tojui Leonardui Žitkevičiui, 
gyvenančiam Niujorke, už jo 
humoristinę poeziją "Milžinai ir 
slibinai”. Tai 16-toji minėto sam
būrio premija, kuri bus įteikta 
autoriui Kanados lietuvių dienų 
atidarymo iškilmėje š. m. spalio 
10 d. B. S.

XXILoji “Baltijos” stovykla. 
Montrealio s k a u t ų - s k a u č i ą 
stovykla buvo surengta rugpjūčio 
2.10 d.d. Sesėms vadovavo Asta 
Staškevičienė — komendantė, Ži
vilė Jurkutė — adjutante ir skau
čių draugininke, Vilija Lukoše- 
vičiūtė — paukštyčių draugininkė. 
Brolių štabą sudarė: Juozas Jone
lis - komendantas, Aras Piečaitis- 
adjutantas, Jonas Valiulis — skau
tų draugininkas. Prie stovyklos 
programos paruošimo ir stovyk
lavietės įrenginio prisidėjo dide
lis būrys vyr. skaučių ir vyčių.

Stovyklos programa buvo įdomi 
ir įvairi. Sesės iškylavo į kalnus, 
mokėsi lietuviškų dainų, žaidė 
žaidimus ir darė įvairius rank
darbius. Broliai buvo išvykę pa- 
naktinei iškylai, surengė įvairių 
sportinių turnyrų ir papuošė savo 
pastovyklę įdomiais pionieriniais 
įrengimais. Sesės ir broliai kar
tu turėjo vakarinius žaidimus, 
estafetę, partizanų vakarą, olim
piados dieną ir kas vakarą, susėdę 
prie laužo, dainavo ir vaidino.

Šv. Mišias laikyti buvo atvažia
vę skautų-skaučių kapelionas kun. 
J. Aranauskas ir kun. St. Šileika.

Pavyzdingiausia stovyklos skau
te buvo išrinkta jauniausioji 
paukštytė Izabelė/ Bulotaitė, o 
pavyzdingiausiu broliu — jos pus
brolis skautas Danielius Bulota 
iš Kvebeko miesto. Jaunesniųjų 
skaučių įžodį atliko sesės Corinne 
ir Kristina Bulotaitės. Geltonojo 
kaklaryšio įžodį davė Klaudija 
Puzarauskaitė iš New Jersey. Vyr. 
skautė Vilija- Lukoševičiūtė buvo 
pakelta į paskiltininkės ir vyr. 
skautė Živilė Jurkutė — į skltinin- 
kės laipsnį. Skautas vytis Jonas 
Valiulis gavo skiltininko laipsnį.

Šių metų stovyklautojai buvo 
ypatingai entuziastiški ir energin
gi. Stovyklos organizatoriai ap
gailestavo, kad kai kurie tėvai 
apsileido ir patingėjo atsiųsti sa
vo vaikus praleisti savaitę jaunat
viškoj, skautiškoj, lietuviškoj 
dvasioj. Asta Staškevičienė

Greitas ir tikslus patarnavimas!
Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

LITAS
MONTREALIO LIETUVIŲ KREDITO UNIJA 

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

Tel. 766-5827; 766-5830

Skyriai: 39O7A Rosemont Blvd, ir 

Šv. Kazimiero parapijoje

KASOS VALANDOS:

Pirm., antr., treč. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Sekmadieniais

1475 DeSeve
9.00-3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00
10.30-12.30

3907A Rosemont Šv. Kazimiero par.

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

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

Atliekame visus bankinius patarnavimus

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

IŠNUOMOJAMI du kambariai, vir
tuvė ir garažas vienam asmeniui. 
Skambinti tel. 536-0712 Toronte.

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė.

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

PUIKUS TRIJŲ MIEGAMŲJŲ VA
SARNAMIS, paruoštas gyventi žie
mą. Iš lauko ir vidaus apkaltas ked
ro medžiaga. Priėjimas prie Geor
gian Bay lietuvių rajone. Pilna kai
na - $72,000.00. Skambinti Bob Drink
waiter tel. 686-3636 Bowes and Cocks 
Ltd. Realtor, Orillia, Ont.

EUROPEAN 
CATERING

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