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Ryšium su Lietuvos krikščionybės 600 metų sukak
timi, skaičiuojant nuo jogailinio krikšto datos, iškilo įvai
rūs projektai. Vieni pageidavo lietuvio kardinolo, kiti 
Vilniaus arkivyskupijos įjungimo tikybinėn Lietuvos są- 
rangon, treti siūlė išleisti pašto ženklus, kaldinti me
dalius, ketvirti kėlė reikalą paruošti atitinkamus leidi
nius, penkti skatino ruošti kuo didesnes iškilmes Lietu
voje, Romoje ir išeivijos gyvenamuose kraštuose, šešti 
jautė reikalą telkti pastangas meno srityje — kurti ora
torijas, kantatas, giesmes, dramas ir t.t. Netrūko ir tokią, 
kurie pabrėžė reikalą gilinti religinės žinias, stiprinti 
bei gaivinti asmeninį pamaldumą, daugiau dėmesio teik
ti viešom pamaldom. Visa tai jau daugiau ar mažiau vyk
doma, išskyrus tuos dalykus, kurie priklauso nuo Vati
kano (kardinolas, Vilniaus arkivyskupija . . .). Jei kilty 
klausimas, kuris iš visą tą projektą yra svarbiausias, aiš
ku, nebūty vieningo atsakymo. Kaip ir visais kitais atve
jais, vieni pabrėžtą vieną dalyką, kiti — kitą. Visą betgi 
noras, kad kuo daugiau projektą būtą išliekamo pobū
džio, kad monumentalinė sukaktis nenuaidėtą praeitin 
be pėdsaką. Didelės pastangos sukakties proga turėtą 
palikti žymius pėdsakus.

VELGIANT į visus ligšiolinius projektus, dide
lius ir mažus, matyti vienas bendras siekis, bū
tent mūsų tautos tikėjimo stiprinimas. Geros va

lios tautiečiai, nepakirsti visokią nuodijančią “izmų”, 
aiškiai mato ir jaučia, kad esminė tautos atrama yra jos 
tikėjimas, kuris yra dvasinė-moralinė jėga, teikianti tau
tai sveiko gyvenimo pagrindus. Dar prieš krikščionybės 
atėjimą Baltijos sritin, lietuviy tauta gyveno savitu pa
gonišku tikėjimu. Tegu jis ir neprilygo krikščionybei sa
vo turiniu, tačiau turėjo principus, tam tikrą religinį tau
rumą pagal ano meto sampratą. Jeigu senovės kronikinin
kai aisčius, ją tarpe ir lietuvius, vadino žmoniškiausiais 
žmonėmis (“homines hominissimi”), reiškia juose buvo 
gyva dvasinė laikysena, kurią galėtume pavadinti natūra
liai krikščioniška (lotyniškai - “anima naturaliter Chris
tiana”). Ta prasme senasis lietuviy tikėjimas, kad ir pa
remtas mitologiniais pradais, buvo krikščioniškas net 
be krikšto. Ir kai tas krikštas atėjo, rado lietuvių širdyse 
gerą dirvą, o vėliau subrendo į stipry krikščionišką tikė
jimą. Lietuviy tautos kova su kryžiuočiais buvo kova ne 
prieš krikščionybę, bet prieš politinį žygį, kuris grėsė 
tautos egzistencijai.

RIKŠČIONYBĖ, pasiekusi Lietuvą dramatiškais 
keliais, sumišusi su politiniais valdovą ėjimais, 
ilgainiui išsivadavo iš politinią painiavą ir tapo 

nauja dvasine atrama, kuri buvo tęsinys senosios. Nors 
įvairios politinės jėgos bandė piktnaudžiauti krikščio
nybe, tačiau lietuviy tauta nepasidavė nei vilionėm, nei 
grasinimams. Net ir vieno ar kito visuomenės sluoksnio 
suklupimas krikščionybės lietuviy tautoje nesunaiki
no, nors žalos padarė. Ne kartą tautos sutemose lietuviai 
jautė, kad esminė dvasinė atrama yra sunkiai gautoji 
krikščionybė, nešama ypač Kataliką Bendrijos. Gal nie
kad mūsą tauta taip ryškiai nejautė, kad krikščioniška
sis tikėjimas yra esminė jos atrama, kaip dabartiniu me
tu, kai reikia grumtis su totalistiniu svetimos valstybės 
ateizmu. Pastarasis mūsą tautai yra griaunamoji jėga, 
kuriai nelengva atsispirti. Dėl to krikščionybės sukak
ties proga svarbiausias dalykas yra stiprinti mūsų tautos 
tikėjimą ir Lietuvoje, ir išeivijoje. Visos iškilmės, visi 
projektai, visos pastangos tesiekia to vieno pagrindinio 
dalyko. Svarbu, kad krikščionybė, kaip esminė tautos at
rama, išliktą nepalaužiama, nes tuomet ir tauta bus ne
palaužiama. Lietuviškosios krikščionybės renginiai te
būnie skirti ne pramoginiams dalykams, o esminei tau
tos atramai stiprinti. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

Patvirtintas partijos vadas
Kanados liberalą partija savo 

atstovą suvažiavime Otavoje 
didele balsą dauguma patvirti
no J. Turnerio vadovybę: už J. 
Turnerį balsavo 76,3% atstovą, 
prieš — 23.7%. Iš tikrąją buvo 
balsuojama už ir prieš suvažia
vimą naujam vadui išrinkti. 
Tai reiškė didžiulį partijos 
pritarimą parlamento rinki
mus 1974 m. skaudžiai pralai
mėjusiam J. Turneriui, kuris 
ir dabar Kanadoje yra mažiau 
populiarus už socialistą E. 
Broadbentą ir konservatorią 
B. Mulronį. Naujo vado rinki
mą reikalavo žymiuoju libera
lą strategu laikomas senato
rius K. Davey, buvęs ministe- 
ris M. Lalonde, J. Chretieno 
kandidatūrą rėmęs kvebekie- 
tis J. Corriveau. Ją pralaimė
jimas dabar sustiprino J. Tur
nerio poziciją partijoje. Jam 
nereikės gaišti laiko vadovy
bei užsitikrinti, klausytis kri
tikuojančią liberalą priekaiš
tą. J. Turneris dabar galės 
ruoštis sekantiems parlamen
to rinkimams, iki kurią minis- 
teris pirm. B. Mulroney dar tu
ri dvejus meti s laiko.

Optimistiškai skambėjo džiū
gaujančio J. Turnerio pareiš
kimas, kad jis yra pasiruošęs 
parlamento rinkimams ir nori 
ją paskelbimo. Iš tikrąją J. 
Turnerio dar laukia daug pro
blemą. Jo vadovybę patvirtino 
tik liberalai, ne Kanada. Kon
servatorią populiarumas yra 
kritęs, bet jie turi dvejus me
tus laiko naujiems planams, 
kovai už prestižo sustiprini
mą. J. Turneriui galvosūkį pa
liko kairiojo liberalą sparno 
prasiveržimas suvažiavime, pa
sireiškęs kai kuriose rezoliu
cijose. Kairiąją liberalą dėka 
buvo priimtos rezoliucijos, 
atmetančios prez. R. Reagano 
gynybinią ginklu bandymus 
erdvėse, sustabdančios JAV 
skriejančią bombą bandymus 
Kanadoje ir netgi skelbian
čios Kanadą laisva nuo bran- 
duolinią ginklą zona. Pasta
roji buvo priimta 567:410 bal
są santykiu. Ji prieštarauja 
Kanados įsipareigojimams At
lanto Sąjungoje. Atsisakymas 
įsileisti Kanadon branduo
linius ginklus jai neužtikrina 

(Nukelta į 8-tą psl.)

Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos proga Vienoje JAV-bių delegacija 1986.XI.12 surengė 
priėmimą, kuriame dalyvavo ir baltiečią atstovai. Iš kairės: Pasaulio Lietuviy Bendruomenės atstovai - JUOZAS 
V. DANYS ir GINTĖ DAMUŠYTĖ, Prancūzijos delegacijos pirmininkas ambasadorius P. H. RENARD, Latvią 
Bendruomenės atstovė iš Vašingtono ANITA BEDELIS. Prancūzijos ambasadorius teiravosi apie Lietuvą

Tūkstantis pasaulio žurnalistų Vienoje
Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencija susilaukė labai plataus dėmesio

J. V. DANYS

Europos saugumo-tr bendra
darbiavimo konferencija vyks
ta Vienoje Hofburgo rūmuose, 
tuose pačiuose (viduje sumo
dernintuose), kuriuose vyko 
Vienos kongresas 1814-15 m. 
po Napoleono pralaimėjimo. 
Kongreso tikslas buvo atsta
tyti Europos Napoleono su
griautą politinę santvarką.

Truputis istorijos
Tada didžiosios valstybės 

buvo Rusija, Austrija, Prūsija 
ir Anglija, kurios vėliau pri
ėmė ir Prancūziją. Nors mažo
sios valstybės dalyvavo kon
grese, bet “didieji” su jomis 
nesiskaitė ir padalino Europą, 
žiūrėdami geografinės ir jėgos 
pusiausvyros, nekreipdami dė
mesio į tautybes. Kongrese bu
vo patvirtintas ir Lietuvos- 
Lenkijos padalinimas. Į Vie
nos kongresą anuomet suvažia
vo per 200 diplomatą, daug 
įvairią sričią specialistą ir 
menininką.

Kongreso šeimininkas.Aust
rijos imperatorius Pranciškus 
III negailėjo lėšą daugybei 
pramogą, todėl kartais kal
bama apie “šokantį kongresą” 
ištaiginguose Schonbrunn rū
muose (200 m. ilgio pastatas), 
kurie dabar yra paversti mu
ziejumi.

Didžiulė Austrijos imperija 
buvo daugelio tautybią telki
nys ir subyrėjo po I D. karo; 
Austrija liko 8 milijoną vals
tybe, bet Vienoje liko daug 
įspūdingą pastatą ir pamink
lą.

Dabartinė konferencija
Dabartinėje konferencijo

je dalyvauja 33 Europos valsty
bės (tik Albanija atsisako da
lyvauti) ir 2 iš Š. Amerikos — 
JAV ir Kanada. Oficialiame 35 
delegaciją sąrašę delegatą, ją 
patarėją irsekretorią bendras 
skaičius yra 707. Austrą spau
da rašo: “Viena vėl tapo pasau
linės politikos centru”.

Tai trečia visuotinė Helsin
kio akto nuostatu vykdymo per
žiūros konferencija. 1975 m. 
pasirašius Helsinkio aktą, so
vietai jį garsino kaip didelį 
saugumo užtikrinimo bei tai
kos laimėjimą ir laikė jį poka
riniu faktinu sieną pripažini
mu.

Vakarą valstybią nuomone, 
Helsinkio aktas sumažins įtam
pą tarp Rytą ir Vakarą, pagy
vins ekonominius ir technolo
gijos mainus, palengvins žmo- 

nią, gyvenančią Sovietą Sąjun
goje ir ją satelitą kraštuose, 
būklę, nes Helsinkio aktu vals
tybės pasižada laiduoti žmo
gaus teises, būtent laisvę 
reikšti savo nuomonę, laisvę 
spaudai, laisvę žmonią kelia
vimui užsienin, laisvę religi
niams įsitikinimams ir t.t.

Kadangi aktas nėra oficiali, 
teisiškai įpareigojanti sutar
tis, tai vakariečiai nurodo, 
kad valstybią sienos gali būti, 
tautoms apsisprendus ir parei
kalavus, keičiamos taikiu 
būdu.

Kitiems Helsinkio aktas yra 
Jaltos susitarimą, kuriais Eu
ropa buvo padalinta į įtaką 
zonas, tęsinys ir tylus pripa
žinimas to, ką sovietai buvo 
karo metu užėmę. Čekoslovaki
jos ir Vengrijos pavyzdžiai 
parodė, kad “tautai apsispren
dus taikiu būdu pakeisti sie
nas” yra neįmanoma, nes mėgi
nimai tuoj pat buvo sustabdyti 
sovietą tanką.

Nusivylimas sovietais
Greitai paaiškėjo, kad so

vietai nevykdo Helsinkio akto 
pasižadėjimą. Ypatingai ryš
kūs akto pažeidimai buvo ir 
yra žmogaus teisią srityje. 
1985-86 m. įvyko trys konfe
rencijos — Otavoje, Budapeš
te, Berne ir nė vienoje nepa
siekta susitarimo, nes sovie
tai visada vienu ar kitu būdu 
suranda būdus susitarimą su
kliudyti.

Nusivylimas sovietą bloko 
Helsinkio akto nevykdymu Va
karuose yra visuotinis. Tai 
dar kartą buvo išreikšta ir 
šioje Vienos konferencijoje 
užsienio reikalą ministerią 
kalbose pirmąją konferenci
jos savaitę. Tad kodėl pasita
rimai tęsiami? Sakoma, kad 
tai vienintelis forumas, ku
riame galima tiesiogiai su so
vietais kalbėti ir kartu pa
veikti viešąją pasaulio nuo
monę. Tai esą prasiskverbia 
ir pro geležinę uždangą. Nors 
labai mažai ir lėtai, bet so
vietai daro nuolaidą. Pasak 
disidentą —Jurio Orlovo, Ana
tolijaus Ščaranskio ir Tomo 
Venclovos, sovietai yra pri
versti kreipti dėmesį į viešą
ją opiniją, ir jei daugelio 
įkalintąją neišlaisvina, tai 
bent palengvina ją būklę.
Disidentinią sąjūdžių sostinė
“The New York Times” 1986. 

XI. 4 rašo: “Rytą-Vakarą kon
ferencijos išvakarėse Viena 
pasidarė nepatenkintąją So

vietą Sąjunga ir Rytą Europa 
(dėl Helsinkio akto nesilaiky
mo) sostinė. Plačiai yra žino
mas nepasitenkinimas, kad 
žydams neleidžiama emigruoti 
iš Sovietą Sąjungos. Kiti 
nepasitenkinimai nėra taip 
ryškūs ir žinomi, kaip pvz. ne
leidimas sergančią vėžiu vykti 
gydytis užsienin, susijungti 
sužadėtiniams, šeimoms. Kai 
kurie nepasitenkinimai atro
do beviltiški, kaip pvz. nepri
klausomybės siekimas triją 
Baltijos valstybių — Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos, 1940 m. 
įjungtą Sovietą Sąjungon. Sie
kiant tokią įvairią tikslą, nau
dojamos įvairios priemonės, 
bet populiariausios yra spau
dos konferencijos”.

Pagal Vienos dienraštį, apie 
1,000 protestuotoją atvyko iš 
Amerikos (mūsą žiniomis — 98 
lietuviai). Po ranka turiu apie 
60 įvairią organizaciją ir są- 
jūdžią pavadinimą, kurie Vie
noje protestuoja prieš žmo
gaus teisią pažeidimą daugiau
sia Sovietą Sąjungoje ir jos 
bloko kraštuose, bet yra pro
testuojančią ir prieš sąlygas 
Vakaruose, dažniausiai JAV- 
se. Šios organizacijos ar są
jūdžiai vadinami “Non-Go- 
vernmental Organizations” 
(trumpai NGO), t. y. “nevaldi- 
nės organizacijos”. Jos Vaka
rų valstybių respektuojamos, 
nes manoma, kad jos išreiš
kia viešąją opiniją. Taip pat 
šios organizacijos surenka 
daug informacijos, naudingos 
delegacijoms. Austrijos užsie
nio reikalų ministeris Peter 
Jankowitch oficialiame konfe
rencijos posėdyje (1986. XI. 7) 
sveikino šias organizacijas 
kaip “neoficialią Europos sau
gumo konferenciją”, kurios su
ruošė daugelį paskirų rengi
nių, demonstracijų. Tai esą 
liudija Helsinkio akto gyvas
tingumą (Vienos dienraštis 
“Kurier”).

Ankstyvesnėse laikraščių 
laidose buvo minima, kad so
vietų pareigūnai pareiškė ne
pasitenkinimą, esą leidžiama 
per daug demonstracijų.

Minėtas nevaldines organi
zacijas bei sąjūdžius galima 
paskirstyti į tris grupes.

Pirmoje būtų etninės orga
nizacijos — lietuvių, latvių, 
estų, ukrainiečių, vengrų, len
kų, čekoslovakų ir afganista
niečių. Antroje — platesnės 
bazės grupės, kaip “Amnesty 
International”, “Internatio-

(Nukelta į 3-čią psl.)

Pasaulio į \sxykiai
VAŠINGTONE RUOŠIAMASI PRADĖTI NET TRIS ATSKIRUS 
tyrimus slapto ginklų pardavimo Iranui ir dalies už juos gautų 
pinigą atidavimo sukilėliams Nikaragvoje. Pirmąjį komitetą su
darė pats prez. R. Reaganas ištirti Baltuosiuose rūmuose vei
kiančiai saugumo tarybai, kuriai tenka atsakomybė dėl Iraną 
nelegaliai pasiekusių ginklų. Komiteto vadovu prez. R. Reaga
nas pasirinko buvusį senatorių J. Towerj. JAV teisingumo sekr. 
E. Meese paprašė apeliacinį teismą tyrimų reikalams paskirti 
specialų prokurorą. Du komitetus tiem patiem tyrimam sudarė 
JAV senatas ir atstovų rūmai. Vienuolikos atstovų senato komi- 
tetan įjungti šeši demokratai ir penki respublikininkai. Atsto
vų rūmą komitetas turės penkiolika narių — devynis demokratus
ir šešis respublikininkus. Tie 
du komitetai veiklą tegalės 
pradėti 1987 m. sausio 6 d., kai 
susirinks neseniai išrinktas 
šimtasis JAV kongresas. Prez. 
R. Reaganui netgi buvo daro
mas spaudimas, kad jis JAV 
kongresą sušauktą specialiem 
posėdžiam, nelaukdamas 1987 
m. sausio 6 d. Tą reikalavimą 
jis atmetė, bet nori, kad JAV 
kongresas sudarytų bendrą se
nato ir atstovų rūmų komite
tą, o ne du atskirus. Prez. R. 
Reaganas, prisipažinęs, kad 
buvo padaryta klaidų, pažadė
jo atskleisti šio incidento už
kulisius ir atsakingus asme
nis, kurie galbūt yra pažeidę 
įstatymus. Viceadmirolą J. 
Pondeksterį, pasitraukusį pa
tarėją krašto saugumo reika
lam, jis pakeitė F. Carlucciu, 
buvusiu ČIA žvalgybos vicedi
rektoriumi prez. J. Carterio 
valdymo metais.

Kruvinos kovos
Amalio grupės šiitą maho

metonų milicininkai, remiami 
Sirijos, bandė susidoroti su J. 
Arafato PLO vyrais, kurių ba
zes Beirute, Sidone bei kitose 
P. Libano vietovėse buvo su
naikinusi Izraelio invazija 
1982 m. Šiitai bandė užimti 
PLO palestiniečių stovyklas, 
netgi panaudodami iš Sirijos 
gautus tankus, bet turėjo pa
sitenkinti karo veiksmų pa
liaubom. Lapkričio 24 d. pradė
tose kovose žuvo apie 500 as
menų, buvo sužeista pora tūks
tančių. Šiitai netikėtos pagal
bos susilaukė iš Izraelio, ku
rio greitlaiviai raketomis ap
šaudė PLO kovotojų pozicijas. 
Jas taipgi puolė amerikietiš
ki Izraelio “F-4 Phantom” nai
kintuvai. Vėliau bus stebima
si, kodėl palestiniečiai savo 
terorą nukreipia prieš ameri
kiečius? Kažin ar naujajam 
Izraelio premjerui J. Šamirui 
vertėjo įsivelti į šiitų ir pa- 
lestiniečią tarpusavio kovas 
iš JAV gautais ginklais?

Atnaujinta įtampa
Naujos įtampos Izraelis su

silaukė okupuotoj vakarinėj 
Jordano upės pakrantėj, kai 
ten gerai ginkluoti fronto lini
jos kariai, bandydami išsklai
dyti palestiniečių Bir Zei- 
to universiteto demonstraci
jas, nušovė du studentus ir šū
viais sužeidė šešis. Demonst
racijomis buvo smerkiamas Iz

Šiame numeryje:
Esminė atrama

Lietuvių tautos tikėjimas senaisiais ir naujaisiais laikas 
Tūkstantis pasaulio žurnalistų Vienoje 

Tarptautinė politinė konferencija, kuria pasinaudojo ir lietpviai 
Siaubo ir nevilties dienos

Pasibaigus karo veiksmams, prasidėjo įvairūs kursai 
Suimti trys lietuviai Suomijos pasienyje 

Nepavykęs jaunuolių bandymas pereiti Suomijos sieną 
Žymuo nutildytam vyskupui

Amerikos baltiečių laisvės lyga pagerbė vysk. Steponavičių
Lietuvos krikščionybės sukaktis Kanadoje

Renginiai, kuriais bus paminėta Lietuvos krikšto sukaktis 
Lietuvis tarp Afganistano partizanų

Amerikos karininko kalba Lietuvos kariuomenės šventėje
Lietuvos klausimai Vokietijoje

Lietuvių kultūros instituto suvažiavimas ir jo paskaitos 
Muzikinis veikalas krikščionybės sukakčiai 

Pokalbis su kuriamos oratorijos kompozitoriumi MarKaičiu
“Palik tik dainą man”

Naujoji solisto Verikaičio plokštelė, išleista sukakties progra

raelio karo laivą ir lėktuvą 
panaudojimas prieš PLO Li
bane. Studentai į karius mėtė 
akmenis. Prieš juos buvo pa
naudotos ašarinės dujos ir 
kulkos. Žuvusieji ir sužeistie
ji liudija, kad buvo šaudoma į 
galvas ir krūtines. Palestinie
čių stovykloje prie Nabluso 
miesto buvo nušautas 14 metų 
amžiaus berniokas. Gen. E. 
Barakas, vadovavęs kariams, 
atsiųstiems išsklaidyti de
monstrantus, televizijoje tei
gė, kad buvo šaudoma tik tada, 
kai kildavo rimtas pavojus ka
riams. Įtampos vietoves yra 
apsupusi Izraelio kariuome
nė. Į jas neįsileidžiami žurna
listai.

Studentų riaušės
Prancūzijoje norima įvesti 

reformas valstybiniams uni
versitetams, kurių ten yra 78. 
Reformos leis atskirus savo 
diplomus kiekvienam univer
sitetui, atlikti studentu pa
skirstymą įvairioms specialy
bėms, padvigubinti draudą 
apimantį registracijos mokes
tį, kuris dabar yra vertas 83 
kanadiškų dolerių. Reformą 
atmeta didžioji studentą dau
guma, nors jiems ir toliau ne
reikės mokėti mokslapinigių. 
Studentai nori, kad jiems pa
tiems būtą leista pasirinkti 
norimas studijas bei ją objek
tus, gauti bendrus valdinius 
diplomus. Didžiulės studentą 
demonstracijos įvyko Paryžiu
je. Rengėjai teigia, kad jos su
silaukė milijono dalyvių. Po
licija tą skaičių sumažina iki 
200.000. Pradžioje demonstra
cijos buvo taikaus pobūdžio, 
bet jos tapo riaušėmis, kai pa
sklido gandai apie vieno stu
dento žuvimą. Aštresnis susi
kirtimas tarp demonstrantų ir 
policininkų įvyko prie Pran
cūzijos parlamento rūmų. Švie
timo ministeris R. Monroy, su
sitikęs su demonstrantą atsto
vais, atsisakė sustabdyti refor
mos patvirtinimą, bet pažadėjo 
atkreipti dėmesį į kai kuriuos 
studentų reiklavimus. Supla
nuotą universitetų reformą į 
savo rankas sutiko perimti 
premjeras J. Chiracas. Anks
čiau už ją buvo atsakingas mi
nisteris universitetų reika
lams A. Devaquetas. Studen
tams pagalbon atėjo darbo uni
jų vadai, skatinantys visuoti
nę demonstraciją.
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Siaubo ir nevilties dienos
Likimas lietuvių pabėgėlių, patekusių į Raudonąją armiją Vokietijoje

Kun. Vladas Michelevičius, 
Kauno kunigų seminarijos lo
tynų kalbos dėstytojas, Šv. Tėvo 
Jono-Pauliaus II aktu paskirtas 
Kauno arkivyskupijos apaštali
nio administratoriaus arkivysku
po Liudo Povilonio vyskupu pa
galbininku. Naujasis vyskupas 
yra gimęs Lietuvoje, studijavęs 
Kaune ir Romoje, kunigu įšven
tintas 1948 m. spalio 31 d. Jis 
ne kartą yra lydėjęs arkiv. L. 
Povilonį kelionėse į Romą. Da
bar pastarasis turės du vyskupus 
pagalbininkus. Anksčiau vysku
pu buvo paskirtas kun. Juozas 
Preikšas, kuris yra ir general
vikaras. Pažymėtina, kad Kau
no vyskupai valdo ir Vilkaviš
kio vyskupiją.

Katalikų teologų ir marksistų 
pokalbiai, pradėti prieš keletą 
metų, tęsiami toliau 1986 m. spa
lio 8-10 d.d. Budapešte buvo su
sirinkę abiejų pusių atstovai - 
po 15 iš kiekvienos. Katalikų de
legacijai vadovavo Vatikano ko
misijos netikinčiųjų reikalams 
pirmininkas kard. Paul Poupard, 
kuriam talkino buvęs tos komisi
jos pirm. Koenig. Pokalbiuose 
buvo bandoma ne vieni kitus įti
kinti, o rasti koegzistencijos pa
grindą. “Mes žinome, kad turime 
pastoviai vieni su kitais gyven
ti” — pareiškė Vengrijos moks
lų akademijos pirm. Ivan Be- 
rend, įvadinėje kalboje. Buvo 
svarstoma moralinė krizė, ku
riai įveikti marksistai pagei
dauja tikinčiųjų talkos. Kata
likų teologai tuose pokalbiuo
se bandė nustatyti žmogaus ir 
moralės vietą marksistinėje vi
suomenėje, panagrinėti morali
nius pagrindus praktinės koeg
zistencijos krikščionių ir mark
sistų Rytų Europos kraštuose.

Kanados katalikai neteko dvie
jų vyskupų: Omer Robidoux, 
OMI, 72 m. amžiaus, ir Thomas 
McCarthy, 81 m. amžiaus. Vysk. 
Robidoux vadovavo Churchill- 
Hudson Bay vyskupijai ir buvo 
žinomas kaip “skarjojantis šiau
rės vyskupas”, nes dažnai skrai
dydavo po savo plačiąją vysku
piją, apimančią visą rytinę pu
sę Kanados Arktikos. Jis žuvo 
kartu su kun. Theophile Didier, 
sesele Lise Turcotte ir dar dviem 
asmenim, kai jų dvimotoris lėk
tuvas sudužo apie 500 km į šiau
rę nuo Churchill miesto Manito- 
boje. Vysk. McCarthy buvo 1978 
m. jau pasitraukęs iš St. Catha
rines vyskupijos vadovo parei
gų. Jis tai vyskupijai buvo va
dovavęs nuo pat jos įsteigimo 
1958 m. Paskutiniu metu jis gy
veno St. Catharines mieste šv. 
Alfredo parapijos klebonijoje.

Motina Teresė iš Kalkutos bu
vo nuvykusi Kubon steigti ne
pagydomomis ligomis sergan
tiems slaugos namų. Havanos 
orauostyje ją pasitiko vietinės 
K. Bendrijos vadovai ir komu
nistų partijos atstovai. Su ja 
atskrido ir keturios ordino na
rės — viena italė ir trys indie- 
tės, kurios ten pasiliks naujoje 
įstaigoje darbuotis.

Ukrainiečiai atšventė 25 metų 
sukaktį nuo įsteigimo šv. Nika- 
lojaus eparchato (vyskupijos) Či
kagoje. Šiuo metu ukrainiečiai 
JAV-se turi keturis eparchatus. 
Šventėje dalyvavo 30 arkivysku
pų bei vyskupų, iš kurių 9 buvo 
ukrainiečiai. Šventei vadovavo 
eparchato vadovas vysk. Inno
cent Lotocky. Pamokslą pasakė 
kard. Joseph Bernardin, iškel
damas Ukrainos tikinčiųjų per
sekiojimus ir pasmerkdamas so
vietinį režimą už oficialų lik
vidavimą Ukrainos katalikų 
Bendrijos ir jos privertimą veik
ti nelegaliai-slaptai. Taipgi 
šventės metu kalbėjo JAV vals
tybės departamento žmogaus 
teisėms bei humanitariniams 
reikalams biuro vedėjas Roger 
Pilon. Jis priminė dabartinių 
tikinčiųjų persekiojimą Ukrai
noje ir nurodė Ukrainą kaip 
ypatingą sovietinės priespau
dos taikinį dėl ukrainiečių va
karietiškos galvosenos ir išti
kimybės popiežiui.

Vatikanas paskelbė kankiniais 
85 anglus, žuvusius Anglijoje 
katalikų persekiojimo laikais. 
Oficialiame dekrete rašoma, 
kad kun. Goerge Haydock ir 84 
jo bičiuliai buvę nužudyti dėl 
tikėjimo tarp 1584 ir 1679 metų.

Burundi valstybėje šešios iš 
aštuonių katalikų kunigų semi
narijų paskutiniu metu buvo 
valdžios suvalstybintos. Visi 
Burundi vyskupai pasirašė raš
tą, reikalaudami valdžią semi
narijas grąžinti ir pasmerkė to
kį valdžios veiksmą kaip pilie
čių diskriminaciją dėl religi
jos. Jie nurodė, kad laisvė gar
binti Dievą pagal savo įsitiki
nimus tampanti tuščia, jei tam 
garbinimui skirtų dvasininkų 
auklėjimas nesąs garantuoja
mas.

Vatikanas numato savo eina
majame 1986 m. biudžete iki ga
lo metų turėti $56.3 milijonų de
ficito ir kreipėsi į pasaulio ka
talikus padidinti savo aukas. 
Deficitas šiais metais padidėjęs 
44%. Tai įvykę vien dėl JAV do
lerio vertės staigaus nukritimo 
santykyje su italikška lira.

Kard. Michele Pellegrino, bu
vęs Turino arkivyskupas ir iš tų 
pareigų pasitraukęs 1977 m., mi
rė sulaukęs 83 m. amžiaus. Pas
kutiniu metu jis buvo ištiktas 
apopleksijos. Su jo mirtimi kar
dinolų kolegijoje pasiliko 145 
nariai, neskaitant slaptojo kar
dinolo.

Pagal Vatikano statistikas da
bar pasaulyje yra 855.6 milijonai 
katalikų. Penkios daugiausia ka
talikų turinčios valstybės yra 
šios: Brazilija — 118.5 milijo
nų, Meksika — 73.8 milijonų, Ita
lija — 55.8 milijonų, JAV — 52.5 
milijonų, Prancūzija — 44.6 mili
jonų.

Dešimt katalikų iš komunis
tinės Kinijos lankėsi JAV-se ir 
praleido 3 savaites, lankydami 
universitetus, kunigų seminari
jas bei susitikinėdami su JAV 
vyskupais. Visi jie priklauso 
patriotinei katalikų draugijai, 
kuri yra pavaldi komunistų par
tijai ir nepalaiko ryšių su Vati
kanu. Keturi tų svečių buvo be 
popiežiaus leidimo konsekruoti 
vyskupais. Lankymosi metu jie 
stengėsi viešai nieko nekalbėti 
apie santykius su Vatikanu, o 
tik nuolat pabrėžinėjo draugiš
kų ryšių puoselėjimą su JAV ka
talikais. Jie domėjosi moder
niuoju JAV klierikų auklėjimu 
bei karitatyvine katalikų veik
la. Toji pati delegacija iš ko
munistinės Kinijos taipgi lankė
si Belgijoje ir V. Vokietijoje.

Visuotinis anglikonų sinodas 
1986 m. lapkričio mėnesį svars
tė I anglikonų-katalikų teologi
nės komisijos dokumentą apie 
Eucharistiją, Kunigystės šven
timus ir Bendrijos autoritetą. 
Eucharistijos ir Kunigystės 
šventimų dokumentus sinodas 
priėmė, tačiau dokumentą au
toriteto klausimu atidėjo vė
lesniam svarstymui. Dokumen
te apie autoritetą siūloma an
glikonams -pripažinti visuoti
nį popiežiaus primatą ir valdžią 
visiem vyskupam tam tikrais at
vejais, bet ne iki tokio laipsnio, 
kaip praktikuojama K. Bendri
joje dabar. Jiems tai priimti dar 
sunkoka ypač ir dėl to, kad 1982 
m. buvo popiežiaus ir arkiv. Run- 
cie įsteigta II anglikonų-kata
likų teologinė komisija, kuriai 
kaip tik pavestą šį autoriteto 
klausimą išsamiau gvildenti ir 
pilnesnį dokumentą paruošti.

Tailandijos katalikų pastan
gos įvesti į savąjį tikėjimą dau
giau savo protėvių kultūrinių 
apraiškų susilaukė budistų pa
sipriešinimo. Ypatingai budis
tai pasijuto įžeisti, kai katali
kai savo vyskupus pradėjo titu
luoti “sangaraj” vardu. Tai esąs 
titulas, kuris teikiamas tik vie
nam ir pačiam aukščiausiam bu
distų dvasiškiui. Tuo tarpu ka
talikai tokius titulus teikia dau
geliui — visiems savo vyskupams 
ir tuo esą pajuokia budistų ti
kėjimą. Kun. J.Stš.

STASYS DALIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Miegam ant lentų
Mes čia atvykę iš pirmo ba

taliono radom miške “zemlian- 
kas” jau pastatytas. Pirma li
nija tų “zemliankų” buvo mū
sų, antra — būrio vadų, trečia
— kuopų vadų, o ketvirtoj lini
joj stovėjo bataliono vado na
mukas. Už bataliono vado na
muko buvo virtuvė su įrengta 
pašiūre — valgykla. Tose “zem- 
liankose” tekdavo nakvoti. Lo
vų nebuvo, tik platforma su
kaltų lentų. Nebuvo nei šiau
dų, nei antklodžių. Prie len
tų kietumo greit priptatom, 
tik nepakenčiamos buvo šaltos 
naktys, nes nebuvo kuo užsi
kloti. Vieną vakarą “staršina” 
patikrino ir rado apsirengu
sius gulint. Turėjom nusireng
ti ir pusnuogiai per naktį dre
bėti. Mudu su Audrium gulam 
kartu, susispaudžiam, užsi
metam visus skarmalus ir taip 
miegam. Blogiau, kai tenka ei
ti sargybą, tuomet tenka naktį 
praleisti lauke bevaikščiojant.

Įsakymas laiškus rašyti
Tą atmintiną laisvą dieną 

visiems įsakė rašyti laiškus 
savo namiškiams į tėviškes. 
Atnešė laiškam popieriaus, 
vokus ir pieštukus, susodino 
visą būrį ir liepė rašyti. Vy
resnio amžiaus rusai rašo, ti
kėdami, kad namiškiai gaus 
nuo jų žinią. Jaunesnieji nė 
vienas nerašom, išsisukinė
dami, kad neturime gyvų tėvų, 
kad gyventa vietovė karo metu 
sudeginta. Mes pasirengę bė
gimui, o čia jie nori, kad išduo- 
tume savo namiškius.

Aš pakeičiau užrašomas sa
vo gyvenamą vietą ir pasisen- 
dinau dešimčia metų, o pavar
dę jie patys buvo taip iškrei
pę, kad buvo visai nebepanaši. 
Kad senesnis atrodyčiau nesi- 
skutau, buvau apžėlęs. Fronte, 
o vėliau pirmajame batalione 
niekas nieko nesakė. Čia gi 
prikibo vienas senas kapito
nas ir griežtai įsakė nusi
skusti. Dabar nesiskutu, bet 
rytojaus Hieną- vėl jį susitin
ku, dirbdamas virtuvėje. Jis 
piktai užrinka:

— Kodėl neklausai, kodėl ne- 
nusiskutai? Kad man tuojau 
pat nusiskustum!

— Kad nespėjau, drauge ka
pitone, visą laiką buvau sar
gyboje, —> atsakau.

— Kiek, “staryk”, turi metų?
— klausia jau ramesniu tonu, 
bet įkyriai žvelgdamas į veidą.

— 37, drauge kapitone, — at
rėžiau, — namuose liko žmona 
ir trys vaikai.

— Tai dar jaunas esi, o aš 
per 50 metų, bet nesijaučiu 
senas ir barzdos neauginu.

— Kelintais metais esi gi
męs? — tardo jis mane toliau.

— 1907, drauge kapitone, — 
meluoju nemirksėdamas.

— Esi jaunas, o nori atrodyti 
kaip senis, tuoj pat šiandien 
po tarnybos susitvarkyk, — įsa
ko kapitonas.

— Klausau, drauge kapitone,
— atsakau, ir jis palieka ma
ne ramybėje.

Dabar įsakymą įvygdžiau, 
nusiskutau, tik ūsus palikau, 
gal dėl to nekibs. Nusiskutęs 
blogai atrodau, per daug jau
nas pagal metus. O tas senis 
kapitonas per daug pradėjo do
mėtis manim, kad kartais neiš
aiškintų, o tada jau būtų striu
ka.

Bandymas pabėgti
Vieną naktį gaunam įsaky

mą gulti nenusirengus, su pil
na kautynių apranga. Rytą vi
są kuopą išrikiavo, išdavė kul
kosvaidžiams ir šautuvams šo
vinius. Paaiškino, kad mūsų 
uždavinys išvalyti aplinkinius 
miškus nuo banditų. Žinom 
mes tuos banditus — tai bėg
liai į aną pusę, kuriuos rusai 
smarkiai gaudo. Išsisklei
džiant tankia grandine ir per 
miškus pirmyn. Taip iki pietų 
braidžiojam per tankumynus 
nieko nerasdami. Po pusiau
dienio priartėjam visai prie 
sienos. Mudu su Audrium susi
merkiant bėgti, bet leitenan
tas tuojau pristato prie mū
sų vieną rusą kareivį, kuris 
nei per žingsnį neatsitraukia. 
Darom kombinacijas kaip juo 
nusikratyti, bet nesiseka. Kai 
tik kuris išnykstam krūmuose 
iš jo akių, tuojau šauksmas:

— Polemiočyk, Litovcy, ku- 
da?!

Tačiau vienuose tankiuose 
krūmuose šiaip taip juo nu- 
sikratėm. Greit paimu kulko

svaidį į rankas, ir mudu ne
riam sienos link. Ligi sie
nos dar puskilometris, reikia 
perbėgti tuščią aikštę, o aš 
jau pridusęs ir nuo Audriaus 
atsilieku. Jis sustoja ir lau
kia manęs. Tuo momentu pasi
girsta tolimas šauksmo aidas:

— Polemiočyk, Litovcy!
Sustoję valandėlę abejojam. 

Atrodo nespėsiin, todėl apsisu- 
kam ir pakniopstom bėgam at
gal. Vos atsisukus bėgti, iš krū
mų išlenda mūsų sargas ir įtar
tinai žiūri. Aš gi sakau: *

— Nebegaliu paeiti per tuos 
miškų tankumynus, kulkosvai
dis baigia atimti jėgas.

Tuo momentu prieina skyri
ninkas, neblogas žmogus ir 
nieko neįtardamas sako:

— Na, staryk, duok kulko
svaidį nešti kitam . .. Pail
sėk . ..

O kad jie žinotų, ką tas “sta- 
rykas” galvoja ir tik kelių mi
nučių betrūko, kad jau kitoj 
pusėj špygą parodytų.

Turbūt tokią proga kaip šian
dien daugiau nepasitaikys, o 
ją pražiopsojom. Audrius kal
tina mane, kad aš atsilikęs. 
Bepigu bėgti su šautuvu, o man 
reikia sunkų ginklą tempti. O 
mesti tą bjaurybę dar neper
bėgus antron pusėn — rizikin
ga. Paniurę, tylėdami grįžtam 
iš nepasisekusio žygio. Tik vie
na nauda liko ateičiai, tai tas 
sienos ruožas jau bus žinomas, 
ir, progai pasitaikius, juo pa
sinaudosime.

Po to porą dienų teko kasti 
kalne — rugiuose didelę šau
dyklą. Rusams visai nesvarbu, 
kad naikinami gražiai beaugą 
rugiai. Karšta saulė dienos 
metu negailestingai kepina, 
prakaitas ėda akis ir srovėmis 
bėga. Kartu kasa ir frontuose 
pasižymėję, medaliais apsi
karstę puskarininkiai. Keista 
pas juos tvarka: kad ir dirbą, 
bet ordinai ant krūtinės turi 
visą laiką būti. Juostelių vie
toj ordinų turbūt neturi.

Siunčiami j kursus
Vėliau netoli paruoštos šau

dyklos pievoje statėm “čiūče- 
las”, kurias per durtuvų kauty
nes teks pulti^ir badyti. Be to, 
šiandien leitenantas išbando 
rikiuotės mokėjimą ir geriau 
pasireiškusius išsiųs į moko
mąją kuopą. Mudu su Audrium 
tučtuojau pradedam viską kuo 
blogiausia atlikti. Tuojau gau
nam keikti, kai vieton dešinės 
atsisukam kairėn. Leitenantas 
užsirašo pavardes, o vakare 
praneš kurie paskirti. Mudu 
viliamės gal tos laimės netu
rėsim. Visas mūsų argumen
tas, kad nemokam rusų kalbos, 
tačiau karininkas pradeda gąs
dinti:

— Palaukit, dabar jūs nieko 
nežinot ir nesuprantat. Išsių
sim jus į lietuvišką diviziją 
ir tada nebegalėsite sakyti, 
kad nesuprantat kalbos . . .

Jau keletą kartų tą grasini
mą girdėjom, matyti, tikrai 
kur nors yra ta lietuviška di
vizija, ir pradedam baimin
tis, kad neišsiųstų tolyn nuo 
sienos.

Besirengiant durtuvų kauty
nėms, atbėga kuopos vado pa
siuntinys, pranešdamas, kad 
reikia paskirti du žmones į 
chemijos kursus. Būrio vadas 
atsiverčia kareivių sąrašus, 
žiūrinėja ir tuojau šaukia:

— Step ... Step .... — sun
kiai ištaria mano pavardę.

— Maxim . .., — iššaukia vie
ną ukrainietį.

Mėginu dar išsisukti iš šio 
paskyrimo:

— Drauge leitenante, aš la
bai mažai tesuprantu rusiškai, 
negalėsiu sekti pamokų.

—Ničevo, užteks kiek moki. 
Esi mokykloje sėdėjęs, apie 
chemiją turi supratimą iš gim
nazijos laikų, — atsako.

Vėl rūpestis. Kuriem kel
mam aš tuos išsėdėtus metus 
mokyklos suole įrašiau. Ruse
liai, kai juos registravo, pasi
sakydavo, kad tik porą ar tre
jetą metų buvo mokykloje, o 
mes teisingai pasakydavom. 
Tai dabar vėl kur nors išsiųs. 
Nieko nelaimėjęs pasiimu 
kulkosvaidį ir su pasiuntiniu 
grįžtu į kuopą. Čia pasitikęs 
kuopos vadas liepia eiti prie 
pionierių kuopos, kur bus kur
sai.

Lengviau atsidustu, nes iš 
bataliono rajono neišvyksim. 
Nuėję randam chemikų kur
suose daugiau lietuvių iš antro 
bataliono, jų tarpę ir Juozą M. 
Lietuviai pakliuvo visi tie, ku
rie buvo užsirašę kiek baigę 
klasių. Pradeda aiškinti pa

grindinius chemijos elemen
tus, o mus susėdusius miegas 
pjaute pjauna, akys pačios lim
pa. Taip išsėdim aštuonias va
landas su mažytėm pertraukė
lėm, kai pasikeičia karininkai.

Pavakaryje grįžtu į savo 
kuopą. Čia netrukus išrikiuoja 
išvykstančius į mokomąją kuo
pą. Šaukiant pavardėmis dre
bu, kad tik kuris nepakliūtu- 
me. Iš mūsų bataliono išeina 
apie 80 vyrų. Kuopa labai su
mažėjo, o mūsų būryje lieka 
tik 8 vyrai. Blogai, nes dabar 
dažnai teks sargybą eiti. Ir 
tikrai mudu su Audrium, nors 
prieš parą buvom sargyboje, 
paskyrė per naktį dirbti vir
tuvėje.

Nuotykis virtuvėje
Tą naktį bedirbant virtuvėje 

buvom liudininkai vieno įvy
kio. Virėjo padėjėjas rusas bu
vo didelis latrelis ir visaip 
kombinuodavo kaip galėtų iš
gerti. Prie virtuvės buvo san
dėlis, kuriame stovėjo bido
nas degtinės, skirtas karinin
kams. Jis sugalvojo spyną nu
daužti ir sau pasiimti degti
nės. Tuo laiku virėjo nebuvo, 
tik budintis puskarininkis ir 
kareivis, kuris veždavo vande
nį. Jie visi trys sutarė atplėšti 
duris ir degtinę patvarkyti. 
Jiems beplėšiant duris, užeinu 
į virtuvę. Man liepia išeiti ir 
pažiūrėti ar neateina staršina. 
Išeinu į lauką ir žiopsau prie 
durų. Vos jie spėjo išeiti iš 
sandėlio prisipylę degtinės, 
ateina staršina. Vagiliai ne
spėjo išlaužtų durų sutvarkyti 
ir pabėgo.

Sandėlininkas pakelia 
triukšmą. Kaltina virėjo pa
dėjėją, bet tas ginasi visom 
keturiom. Klausinėja mus, o 
mums kas darbo — tylim. Virė
jo padėjėjas nueina į savo bū
dą, o staršina pašaukia kari
ninkus. Šie atėję apžiūri įvy
kio vietą ir pradeda tardymą. 
Liepia atvesti virėjo padėjė
ją. Nueina į jo patalpas, bet 
jo jau nebėra — pabėgęs.

Sujuda, subruzda visi. Tuo
jau mums liepia imti šautuvus 
ir vedami senio kapitono išbė
gam jieškoti. Apžiūrime visą 
rajoną — nerandame. Mums 
grįžus, išsiunčia visą kuopą 
ginkluotų vyrų neva miško va
lyti, o faktiškai virėjo gaudyti, 
bet ir tie gaudytojai grįžta tuš
ti. Nakties metu išsiunčia dar 
20 raitų kareivių jieškoti, bet 
prašvitus jie sugrįžta nieko 
nelaimėję. Puskarininkį ir ka
reivį, kurie padėjo išlaužti 
sandėlio duris, tuojau suima, 
uždaro daboklėn, o paskiau 
nežinia kur dingo — jų nebe
matom.

Mums gi paaiškėja, kad ir 
dienos metu galima pabėgti 
iš rajono ir niekas negali su
gauti. Kyla nauja ir lemtinga 
mintis .. .

Į žvalgybos kursus
Chemijos kursai ilgai truko: 

supažindino su dujom, dujo
kaukėm, priešiperitine apran
ga. Atlikom degazavimo dar
bus, taigi jau esam specialis
tai. Po to laukuose vėl užsiėmi
mai. Vienų tokių užsiėmimų 
metu atbėga kuopos vado pa
siuntinys, šį kartą su įsakymu 
skirti vyrus į žvalgybos kur
sus. Leitenantas, pavartęs są
rašus, vėl paskiria mane. Ne 
juokais išsigąstu, nes kursai 
gali trukti ilgesnį laiką ir ga
rantuotai iš bataliono išsiųs. 
Tada jau baigta — visos pabė
gimo viltys ir planai nueis 
niekais, nes vienam be drau
gų ir iš naujos vietos nebus 
įmanoma pabėgti.

Ir tikrai' grįžus į batalioną, 
liepia pasiimti visus savo daik
tus ir išrikiuotus išveda. Kul
kosvaidį liepia palikti kuopo
je. Tai bent ta bjaurybe nusi- 
kratau. Išveda iš bataliono 
rajono ir veda tolyn. Paeinam 
keletą kilometrų iki mažo kai
melio. Čia randame vieną na
mą, kuriame teks gyventi. Ki
tų kuopų vyrus irgi randam. 
Netrukus atvedą ir antro ba
taliono paskirtuosius. Jų tarpe 
ateina ir Boliukas su Juozu, 
yra dar Antanas, kuriuo nela
bai pasitikim, ir dar vienas 
lietuvis, kurio vardas iškrito 
iš atminties. Iš viso penki lie
tuviai. (Bus daugiau)

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

Mielai mamytei

MARIJAI PEČIULIENEI 
iškeliavus amžinybėn,

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

Dainietės

AfA 
ANTANUI PYKIUI

Suvalkų trikampyje mirus,
reiškiame nuoširdžią užuojautą jo seseriai GENEI 
VAITKIENEI bei kitiems artimiesiems -

Lietuvos kankinių parapijos choras

AfA 
ANTANUI PYKIUI

Suvalkų trikampyje mirus, 

jo sesutei GENOVAITEI VAITKIENEI su šeima 
reiškiame gilią užuojautą -

V. A. Apanavičiai F. B. Ankudavičiai
O. A. Dziemionai J. J. Kamaičiai
D. V. Kekiai D. B. Mačiai

PADĖKA
Nuoširdi padėka Tėvams pranciškonams už 

dvasinę paguodą, suteiktą
a.a. APOLONIJAI KAZLAUSKIENEI 

jos sunkios ligos metu ir už religines apeigas jai iške
liaujant (amžinybę.

Nuoširdus ačiū karsto nešėjams, giminėms, drau
gams ir pažįstamiems, kurie kuo nors prisidėjo prie 
laidotuvių bei velionės pagerbimo.

Už mums parodytą nuoširdumą visuomet liksime 
dėkingi -

Vyras Vladas Kazlauskas 
dukterys - Laima Butėnienė ir 

Gražina Stauskienė 
su šeimomis

Canadian Slrt fH emeriais
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1Q4

:v. tV . ’

PADĖKA
Mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis

a.a. JUOZAS JANKAITIS
mirė 1986 m. rugsėjo 22 d.

po ilgos ir sunkios ligos. Jo palaikai palaidoti 
Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje.

Nuoširdi padėka kun. E. Putrimui už maldas koplyčioje 
ir šv. Mišias (Romoje), kun. klebonui J. Staškui už maldas 
koplyčioje ir atnašavimą gedulinių šv. Mišių šventovėje bei 
palaidojimą mirusiojo palaikų kapinėse.

Ačiū sol. S. Žiemelytei už giedojimą šventovėje ir muz. 
J. Govėdui už vargonininkavimą.

Nuoširdi mūsų padėka visiems, taip gausiai aukoju
siems šv. Mišiom, atsiuntusiems gėles, be galo gausiai auko
jusiems Tautos fondui ir spaudai, pareiškusiems užuojau
tas žodžiu, laiškais bei spaudoje.

Ačiū V. Bačėnui, suorganizavusiam atsisveikinimą prie 
karsto ir atsisveikinusiam Toronto VI. Pūtvio šaulių kuopos 
vardu, A. Vaičiūnui — KLB Toronto apylinkės vardu, agr. J. 
Paršeliūnui - agronomų ir “Jaunosios Lietuvos” korporaci
jos vardu, J. Andruliui - Maironio mokyklos ir V. Dauginiui 
- Lietuvių namų vardu.

Dėkojame karsto nešėjams: Andriui Bražukui, Rimui 
Kalinauskui, Ringaudui Narbutui, Arūnui Pilypaičiui, Algiui 
Šeškui ir Auksuoliui Valiūnui.

Dėkingi esame Birutei Stanulienei ir Lietuvių namų mo
terų būrelio ponioms, sesėm skautininkėm ir draugėm už 
pyragus.

Dėkojame visiems, mus guodusiems, raminusiems ir 
pagelbėjusiems sunkiose mūsų valandose. Teatlygina Jums 
Aukščiausias.
Liūdintys:

žmona Aldona, sūnus Giedrys, 
duktė Raminta ir jos vyras Willard, 
vaikaičiai Petrikas ir Tomas

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
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Žymuo nutildytam vyskupui
Amerikos baltiečių laisvės lyga pagerbė vyskupą Steponavičių

Istorijos, kurių noriu apra
šyti, herojai — jauni vaikinai 
iš Kauno: Ričardas ANDRI
JAUSKAS, Mečislovas ir Gin
taras TARASEVIČIAI, buvę 
aukštųjų mokyklų studentai, 
komjaunuoliai, 1983 m. gegu
žės mėn. viduryje sulaikyti, 
bandant pereiti valstybinę 
Tarybų Sąjungos-Suomijos sie
nų ties Kostomukšos miestu 
Karelijos ATSR. Vaikinai bu
vo perduoti ypatingajam armi
jos skyriui, kurio reikalų pa
tikėtiniu pasienio užkardoje 
tuomet dirbo papulkininkis 
Kulbašnas, tiesiogiai dalyva
vęs tardyme. Be specialiai iš 
valstybinio Lietuvos saugumo 
komiteto Vilniaus miesto sky
riaus iškviesto seno enkave
disto Kutkos ir keleto vietos 
bei Petrozavodsko apklausos 
meno specialistų, tardyme da
lyvavo tuometinis pasienio už
kardos vadas papulkininkis 
Grican.

Norėčiau papasakoti toles
nę įvykių eigų, neapsistoda
mas ties smulkmenomis, jeigu 
taip galima pavadinti patyčias, 
dvasines ir fizines kančias, 
patirtas dalyvaujant pasienio 
zonos specialiosioms tarny
boms.

Nepavykusios operacijos da
lyviai, kartu su kaltinimo do
kumentais, ginkluotos sargy
bos lydimi, buvo pristatyti į 
valstybinio saugumo komiteto 
Kauno miesto skyrių tolesniam 
apdorojimui. Čia jaunų žmo
nių pečius užgriuvo pedantiš
kai sureguliuotas tarybinio 
tardymo mechanizmas.

Eilės tvarka sekė nepagrįs
ti kaltinimai, psichologinio ap
dorojimo metodai tikslu išgau
ti reikalingų informacijų. Pri
eita iki absurdo: mėginta “įro
dyti” turėjus rimtų ketinimų (?) 
pagrobti “Aerofloto” lėktuvų. 
Tik dėl akivaizdžios vadina
mųjų įkalčių stokos, nevyku
siai surežisuotas spektaklis 
patyrė fiasco. Primygtinai rei
kalauta prisiimti atsakomybę 
už išpaišytus antitarybinius 
šūkius ant Laisvės alėjos 14 nr. 
pažymėto pastato sienų. Su 
saugumiečiams būdingu ne
žmonišku įniršiu jieškota ry
šių su opozicija tiek Lietuvo
je, tiek visoje T. Sųjungoje. (Tik 
pamanykite, jiems niekas ne
vadovavo, niekas nefinansavo, 
neįrodytas ryšys su Vakarais 
ir t.t. Variantas, atvirai kal
bant, nesuderinamas su debi- 
liška lojalumo sergėtojų “ge
ležine” logika!).

Siaubingas spaudimas teko 
tėvams, nieko nekaltiems drau
gams. Saugumiečių savivalei 
ribų nebūta, nepaisant jauno 
amžiaus, labai nukentėjo Ta
rasevičių sesuo. Nepagailėta 
sunkiai sergančios motinos 
(paskutinė vėžio stadija). Esant 
ypatingai komplikuotai sveika
tos būklei, buvo jai atsakytas 
dispanserizuotas gydymas, bū
tiniausi medikamentai (tary
binio humanizmo viršūnė!).

Be orderio atliktos piratiš
kos kratos namuose, konfiskuo
tos kai kurios nuotraukos, li
teratūra. Sunku atpasakoti, 
kokiais metodais buvo verčia
ma prisipažinti padarius prak
tiškai neįgyvendintus nusikal
timus Tarybų valdžiai. Kaltais 
neprisipažinta.

Kiek vėliau, nedavus atsi
sveikinti su artimaisiais, ne
atsižvelgus į sveikatos stovį 
(Gintaras sirgo sunkia plaučių 
uždegimo forma), jaunuoliai 
grubia prievarta buvo išgaben
ti į Rusijų atlikti nekenčiamų 
karinę prievolę, nesuderina
mų su politiniais įsitikinimais.

Atrodytų, būtų galima leng
viau atsikvėpti ir padėti taškų. 
Gal net pasirodytų keista — 
kokie humaniški tarybiniai 
įstatymai politinių disidentų 
atžvilgiu. Prašom, jums suteik
ta teisė išpirkti kaltę Tėvy

nei . . . Teisingumas triumfuo
ja! (Akylesnis skaitytojas ne
truks pastebėti — panašios si
tuacijos neretai brukamos iš 
žydrųjų ekranų menkaverčių 
knygiūkščių su karo veteranų 
miglotais prisiminimais-pa- 
graudenimais ir t.t. ir t.t.). De
ja, panašiai mųstyti buvo lin
kę ir mūsų herojai. Tikriau
siai dėl nepatyrimo ir jauno 
amžiaus. Deja, dabar ir atsi
skleidė gerai apgalvoto susi
dorojimo planas. Per anksti 
buvo džiaugtasi. Kaip minė
jau, jaunuoliai buvo izoliuo
ti vienas nuo kito ir nuo išori
nio pasaulio skirtingose Rusi
jos, Kaukazo vietose. Vėl prasi
dėjo laikinai nutrauktas psi
chologinis apdorojimas. Suda
rytos siaubingos sųlygos. Die
na iš dienos buvo peršama min
tis, kad tu esi niekas, nebeturi 
savojo Aš, tavo likimas nu
spręstas ir t.t. Nepasiekus no
rimo rezultato, dar daugiau, 
atsisakius tarnybos armijoje, 
prievarta inscenizavus savižu
dybes, jaunuoliai praktiškai 
vienu metu buvo patalpinti psi
chiatrinėse ligoninėse. Pamy
nę elementarias teisės nor
mas, tarybiniai budeliai bal
tais chalatais (teatleidžia hu
maniškai nusiteikę medikai), 
šiuolaikinių, stipriai veikian
čių preparatų pagalba, stengė
si paralyžuoti jaunuolių mųsty- 
mų, išlavintu psichologiniu 
spaudimu suvesti, sąskaitas, su
teikti panaudotoms priemo
nėms oficialių versijų.

Jaunuoliai kur kas vėliau 
suvokė savo siaubingų padėtį: 
tūkstančiai kilometrų nuo Lie
tuvos, absoliuti izoliacija, klai
kus padėties beviltiškumo su
vokimas, įvairaus lygio bepro
čių draugija . . . Tiktai tikė
jimas į Aukščiausiųjį suteikė 
jėgų, valios ir ryžto visa tai per
gyventi.

1983 m. gruodžio 29 d., neiš
laikiusi širdgėlos, ligos ir ne
žinios dėl artimųjų likimo, nesu
laukusi grįžtančių iš įkalinimo 
vietos sūnų, mirė Tarasevičių 
motina.

Skirtingų laikų išbuvę tary
binėse psichiatrinėse ligoni
nėse, pripumpuoti susitaiki
nimo su likimu dvasios, mūsų 
herojai buvo paleisti ir grįžo 
į Lietuvų. Atrodo, su kaupu at
seikėta jiems už viskų. Bet ne! 
Tai tiktai trumpas sųrašas 
priemonių, kurias pritaikė en
kavedistai jaunųjų disidentų 
atžvilgiu. Šiandien jų neste
bina tikrinamas susirašinėji
mas, telefono skambučiai įvai
riu paros metu, spaudimas lai
kinose darbovietėse, grasini
mai, užklausimai iš neaiškių 
tarnybų apie esamų padėtį ir 
t.t. Sunku išvardinti visas prie
mones, kuriomis stengiamasi 
palaužti, paversti bevalėmis 
asmenybėmis, priversti atsisa
kyti politinių įsitikinimų. Pa
stoviai gresia fizinis susidoro
jimas.

Šių metų (1985) spalio mėn. 
pabaigoje neaiškiomis aplin
kybėmis buvo inscenizuota au
toavarija, kurios metu tik lai
mingo atstitiktinumo dėka iš
vengta aukų, patirti tik leng
vi kūno sužalojimai. Kyla klau
simas: ar ne per daug atsitik
tinumų, pasižyminčiu viena
reikšmiu, kryptingumu tikslin
gumu? Grasinama izoliuoti nuo 
visuomenės, kontroliuojami su
sitikimai su draugais, pažįsta
mais. Dėl to tenka atsisakyti 
elementarių kontaktų. Ir visa 
tai tęsiasi, įgauna neregėtai 
įžūlų pobūdį.

Gintarui Tarasevičiui pa
reiškus norų grįžti į veterina
rijos akademijų, rugpjūčio 23 
d. mandatinės komisijos metu 
buvo surengtas grubus politi
nis farsas, kuriame buvo įžei
dinėjami patriotiniai jausmai, 
politiniai įsitikinimai. Spek
taklio iniciatoriaus vaidmens 

su neregėtu uolumu ėmėsi ve
terinarijos akademijos rekto
rius R. Karazija. Jis bet kokia 
kaina stengėsi įtikti VSK dar
buotojams. Atrodo, R. Karazi
jai tai pavyko, todėl dėl užima
mos kėdės drebėti neverta . . . 
Garbingos komisijos nuospren
dis nebuvo netikėtas: uždraus
ta sudijuoti tiek veterinari
jos akademijoje, tiek bet kurio
je kitoje mokslo įstaigoje. Šis 
žiaurus nutarimas paaiškina
mas “tėvynės išdavimu” ir 
pan. Tai draudžia darbų jau
nų žmonių kolektyve . .. Tai
gi studijuoti uždrausta R. And
rijauskui, M. Tarasevičiui, A. 
Tarasevičiūtei. Jų pastangos 
pakeisti sprendimų visur atsi
muša į šaltų pareigūnų abejin
gumų ir apsidraudėliškumų.

Ir visa tai vyksta “tarybinės” 
demokratijos prieglobstyje .. . 
Šių piliečių atžvilgiu tarybi
nė konstitucija negarantuoja 
elementarių pilietinių ir poli
tinių teisių. Tuo tarpu tarybi
nės masinės informacijos prie
monės garsinasi kovotojomis 
už žmogaus teises. Žodžio, spau
dos ir daugelis kitų teisių ir 
laisvių T. Sųjungoje — tai mui
lo burbulas, akių dūmimas, 
opiumas lengvatikiams, ku
rių dar vis atsiranda.

Tiesa, yra žmonių, kuriems 
tarybų valdžia suteikia pri
vilegijas, vos ne rojų žemėje 
— tiems, kurie yra pamynę tau
tinius interesus, išmainę są
žinę į rublį, kurie galvoja tik 
apie skrandį, kurie prieina 
prie valdiškų gėrybių. Tokie 
mielai tampa “komunistais”, 
ploja visoms partijos progra
moms ir... vagia, kų gali. To
kių yra daug!

Tad ką gi garantuoja tary
binė konstitucija, “demokra
tiškiausia visame pasaulyje”? 
Ką ji gali garantuoti mums, 
Baltijos tautų patriotams?! Į 
šį klausimą vaizdžiai atsako 
trijų jaunų žmonių iš Kauno 
likimas .. .

Maskva pasaulio visuome
nės akyse, kai jai naudinga, 
visa gerkle šaukia, kad Vaka
ruose sistemingai pažeidinė
jamos žmogaus teisės, kurias 
patvirtino Žmogaus teisių gy
nimo komitetas deklaracija, 
priimta SNO asamblėjoje 
1948 m. gruodžio 10 d. Tačiau 
neteko girdėti, kad kas nors 
prašytų politinės globos Mask
voje (išskyrus tarptautinius te
roristus, šnipus), bėgtų į Tary
bų Sąjungų net rizikuodamas 
savo gyvybe . . . Vadinasi, per
dėtas mūsų susirūpinimas žmo
gaus teisėmis Vakaruose kve
pia mažų mažiausiai nenuošir
dumu. O iš “rojaus kampelio”, 
atitverto geležine uždanga, iš
siveržtų, jei galėtų, milijonai! 
Taigi nėra ko stebėtis ir šiais 
trimis jaunuoliais.

Tad ko vertas “Paktas dėl pi
lietinių ir politinių teisių”, 
kurį Maskva viena iš pirmųjų 
paskubėjo priimti (kad patai
sytų pašlijusių viešąją nuomo
nę apie žmogaus teisių padėtį 
T. Sąjungoje). Keista, kad žmo
gaus teisių gynimo komitetas, 
kurio sudėtyje yra 18 eksper
tų, teigiamai vertina T. Sąjun
gos pareiškimus ir iniciatyvas 
šiuo klausimu. Būtų juokinga, 
jeigu nebūtų liūdna!...

Būtų gera, jeigu panašaus 
pobūdžio paktai būtų ne tik 
lengva ranka priimami, bet ir 
griežtai kontroliuojant vyk
domi. To visomis įmanomomis 
gudrybėmis stengiasi išveng
ti Maskva.

Baigdamas reiškiu viltį, kad 
visi (kam ne vis tiek, įsigalės 
teisingumas ar ne) gerbia
mi tautiečiai visada griežtai 
smerks grubias valdžios prie
mones, taikomas politinių disi
dentų atžvilgiu Tarybų Sąjun
goje.

Su pagarba - A. DUBURYS

JONAS MATULAITIS

Vilniaus vyskupas Julijo
nas Steponavičius okupuotoje 
Lietuvoje, šiais metais minėjo 
tris sukaktis: 50 metų kunigys
tės, 25 metai vyskupiškos trem
ties ir 75 metai amžiaus.

Apie vyskupą Steponavičių 
tų sukakčių proga rašė V. Eu
ropos spauda, o popiežius Jo- 
nas-Paulius II jo kunigystės 
sukaktį prisiminė gražiu pa
sveikinimu. Amerikoje di
džiausią dėmesį kovojančiam 
dėl religijos laisvės ir žmo
gaus teisių vyskupui parodė 
Amerikos baltiečių laisvės 
lyga, paskirdama jam 1986 m. 
baltiečių laisvės žymenį.

Laisvės lyga vyskupą Ste
ponavičių telegrama painfor
mavo apie žymens paskyrimą 
ir pakvietė atvykti į Los An
geles dalyvauti pagerbimo 
iškilmėse bei priimti žyme
nį. Deja, jis ne tik negalėjo 
atvykti, bet net nežinoma, ar 
jį telegrama pasiekė. Jo vardu 
žymenį priėmė laisvojo pasau
lio lietuvių vyskupas Paulius 
Baltakis, specialiai atvykęs 
iš Niujorko.

Vyskupo Steponavičiaus 
veiklą šventės metu apibūdi
no estų garbės konsulas Los 
Angeles Jaak Treiman, o vys
kupas Baltakis savo kalboje 
priminė, kad daugelio įsiti
kinimu vyskupas Steponavi
čius popiežiaus Jono-Pauliaus 
II 1979 m. pakeltas kardino
lu “in pectore”. “Vysk. Stepo
navičius yra tapęs tikrai sek
tinu pavyzdžiu. Turėdami 
prieš akis nuolaidom nepasi
duodančio kilnumo simbolį, 
mes privalome pajudinti lais
vųjų žmonių sąžines, kad jie 
panaudotų savo galią padėti 
mūsų broliams ir seserims, 
kurie grumiasi už teisę gyventi 
laisvėje ir praktikuoti religi
ją” — pareiškė vysk. P. Balta
kis.

Ypatingai gražų sveikinimą 
atsiuntė prezidentas Reaga- 
nas. Nurodęs vysk. Stepona
vičiaus sukaktis ir priežastis, 
dėl kurių komunistai pašalino 
iš Vilniaus vyskupo pareigų 
(pasipriešino ’komunistų pa
stangoms infiltruoti ir neu
tralizuoti Katalikų Bendriją, 
kunigais šventino asmenis, 

Amerikos baltiečių laisvės lygos pirmininkas AVO PIIRISILD (estas) 
sako kalbą prieš vyskupui JULIJONUI STEPONAVIČIUI skirto žymens 
įteikimą Los Angeles mieste. Žymenį vyskupo tremtinio vardu priėmė lie
tuvių katalikų išeivijos vyskupas PAULIUS BALTAKIS, OFM

Rengiatės i Lietuvą 
arba Europą?

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

Kreipkitės į “House Of 220”. Jame rasite 
visokių rūšių keitiklių, transformatorių, pritaikytojų 
ir220 voltų prietaisų. Mes taip pat pakeičiame prie
taisus iš 220 voltų į 110 voltų ir atvirkščiai.

Priimame pasiteiravimus ir dėl pardavimo

HOUSE OF 220
1444 Gerrard St. E., Toronto 

(41 6)---- 461 -2602

kurie nebuvo gavę komunistų 
patvirtinimo, atsisakė šven
tinti į kunigus klierikus, ku
rie buvo žinomi dirbą sovietų 
saugumui), prezidentas Rea- 
ganas rašo:

“Aš esu įsitikinęs, kad vysk. 
Steponavičiaus šviesus tikė
jimo ir drąsos pavyzdys duos 
tūkstanteriopą vaisių ir dar 
ilgai švies po to, kai komuniz
mo nakties tamsa nueis į pra
eitį”.

Savo atstovus į iškilmes 
atsiuntė Kalifornijos guber
natorius George Dukmejian, 
senatorius Alan Cranston, Los 
Angeles arkivyskupas Roger 
Mahony ir kongresmanas Ed. 
Zschau.

Gal įdomiausia, kad kovo
tojo Lietuvos vyskupo ir gali
mo kardinolo laikysena labiau
siai buvo nustebintas Los An
geles arkivyskupo sekretorius 
prel. Armando Ochoa. “Rašyki
te į arkivyskupijos laikraštį, 
informuokite mus”, privačiai 
kalbėjo prelatas. Kun. Kazi
mieras Pugevičius ir vysk. 
Paulius Baltakis deda hero
jiškas pastangas informuoti 
laisvojo pasaulio Katalikų 
Bendrijos vadovus apie sun
kių Lietuvos katalikų būklę, 
bet ne visų ausis jų balsas 
yra pasiekęs. Jų pastangomis 
Amerikos katalikų vyskupų 
konferencija priėmė rezoliu
cijų, kad būtų skelbiama Ame
rikoje maldos diena už Lie
tuvą, būtų kreipiamasi į so
vietų valdžią, kad tikintie
siems grąžintų bent tris iš
niekintas katalikų šventoves. 
Didesnį aktyvumą šiuo reikalu 
turėtų rodyti atskirų vietovių 
lietuviai kunigai ir tikintie
ji 
Amerikos baltiečių laisvės 
lyga 1985 m. laisvės žymenį 
paskyrė “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronikai”. “Kroni
ka” gan greitai už tai padė
kojo. Reikia manyti, kad ir 
vysk. Julijonas Steponavi
čius greitai sužinos apie jam 
Amerikoje baltiečių parody
tą dėmesį.

• Supažindinkite savo draugus 
su “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” - at
siųskite dar jų neskaitančių adre
sus. Jie gaus keletą numerių ne
mokamai.
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Lietuvos miško baravykai, pastebėti važiuojant į Druskininkus 1980 m. 
vasarą. Nuotrauka - dr. Edvardo Ragan, dalyvavusio toje išvykoje

Tūkstantis pasaulio žurnalistų Vienoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

nale Gesellschaft fuer Men- 
schenrechte”, “International 
Parliamentary Group for Hu
man Rights in the Soviet 
Union”. Trečioje grupėje — 
mažiau žinomos, vietinės, lai
kinos ar ginančios specifinį 
reikalą, kaip pvz. “Žydų gim
nazijų sąjunga Austrijoje”, 
“Politinių kalinių žmonos”, 
“CSCE: Do act”, atseit taikos 
jieškanti grupė, tarp kurios 
pagrindinių kalbėtojų buvo 
Olga Lusnikova iš “Moscow 
Trust Group”.

Žinių tarnybos žmonės
Svarbu įtaigoti oficialius 

delegacijos narius, nes tik jie 
savo vyriausybės vardu gali 
kalbėti ir kelti klausimus ofi
cialiuose konferencijos posė
džiuose. Bet taip pat svarbu 
patraukti žinių tarnybos žur
nalistų dėmesį, kad patektum 
į laikraščius ir televiziją. 
Žinių tarnyba — spauda for
muoja viešąją opiniją, kuri 
veikia valstybių, partijų va
dovus ir įtakingus visuomenės 
asmenis. Radijas ir kiti būdai 
ją perduoda ir už geležinės už
dangos.

Vienos konferencija susilau
kė didžiausio dėmesio iš visų 
iki šiol buvusių Helsinkio akto 
konferencijų. Įsiregistravo 
1,059 žurnalistai iš 47 kraštų 
ir 28 televizijos sistemos (“Wie
ner Zeitung”). Bet reikia paste
bėti, kad čia daug prisidėjo 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų ministerių 
Shultz ir Shevardnadzes spe
cialūs posėdžiai, kurių paskir
tis buvo tęsti Reagano ir Gor
bačiovo pradėtus pasitarimus 
Reikjavike. Tris dienas laik
raščiuose vyravo žinios apie 
Shultzą ir Shevardnadzę, nors 
jų 5 valandų asmeniniai pokal
biai ir 4 valandų parengiamie
ji pasitarimai su savo štabais 
nepasiekė jokio susitarimo.

Būdai patraukti delegacijų 
ir spaudos dėmesį yra įvairūs. 
Jų daug panaudota Vienos 
konferencijos metu. Pirmiau

REMKIME KANADOS UETVVIŲ FONDĄ!

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

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

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

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

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

sia tai laiškai, raštai, me
morandumai, detalūs praneši
mai, dokumentiniai įrodymai, 
trumpi biuleteniai, masiniai 
platinami lapeliai. Toliau 
vaizdinės priemonės — plaka
tai, parodos, vaizdajuostės, 
pamaldos (paprastai ekumeni
nės), tylios manifestacijos, 
ramios ar agresyvios demons
tracijos su šūkiais, vigilijos, 
badavimas. Populiariausias 
dalykas žurnalistams yra įvai
raus pobūdžio spaudos konfe
rencijos paskirų asmenų arba 
seminarai.

Spaudos konferencijos pasi
sekimui dažnai nepakanka tu
rėti tik aktualią temą — svar
bu turėti populiarius asmenis, 
žinomus ar atstovaujančius 
svarbiom įstaigom, organizaci
jom, religinėm bendrijom ir 
pan. Žinoma, visur vyravo žmo

gaus teisės, todėl gyvi liudi
ninkai — disidentai, buvę ka
liniai patraukdavo didesnį dė
mesį. Šiuo metu populiariau
sias buvo Juris Orlovas, dar 
visai neseniai išleistas iš So
vietų Sąjungos, įsteigėjas pir
mosios Helsinkio akto sekimo 
grupės, geras kalbėtojas, paži
nęs daug įkalintųjų ir pats be
veik dešimtmetį išbuvęs darbo 
stovyklose bei vidaus tremtyje. 
Jis buvo ir Lietuvių Bendruo
menės surengtoje spaudos 
konferencijoje apie Lietuvos 
Helsinkio grupę pagrindiniu 
kalbėtoju.

Baltiečiai kartu ar atskirai 
panaudojo daug anksčiau iš
vardintų būdų atkreipti vals
tybių delegatų ir spaudos dė
mesiui.

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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® PAVERGTOJE TEVWEJE
NEGRĮŠ IŠ AFGANISTANO

A. Koriakovas “Komjaunimo 
tiesos” spalio 29 d. laidoje skai
tytojus supažindino su jauno 
klaipėdiečio Edmundo Šakinio 
tragedija Afganistane: vaiki
nas ten 1985 m. birželio 1 d. at
šventė devynioliktąjį savo gim
tadienį, o dvidešimtojo nesulau
kė — žuvo 1985 m. lapkričio 20 d. 
E. Šakinis, prieš išvykdamas at
likti karinės tarnybos, dirbo 
“Baltijos” laivų statykloje. Žu
vimo išvakarėse, lyg nujausda
mas netikėtą mirtį, parašė kele
tą laiškų ir išsiuntė Klaipėdon. 
Juos rašinio autoriui A. Koria- 
kovui rodė motina Nijolė Šakinie- 
nė. Viename laiške optimistiš
kai pasakoja: “Aš grįšiu į tą patį 
cechą, į tą pačią brigadą. Aš tu
riu naujų nuotraukų, todėl nu
sprendžiau iškart jas išsiųsti ir 
brūkštelėti keletą žodžių. Gyve
name normaliai. Sėdime kol kas 
stovykloje ir nieko neveikiame, 
net nuobodžiaujame. Dienos 
slenka lėtai, o man liko dar tar
nauti daugiau kaip metai...” 
Netikėtą sūnaus mirtį jai prane
šė papulkininkis V. Lukošius, 
pas ją atėjęs į darbą iš karinio 
Klaipėdos komisariato. Laidotu
vių dieną N. Šakinienė gavo ka
rinio dalinio užuojautas iš Af
ganistano.

KITI SŪNAUS LAIŠKAI
Savo laiškuose jaunasis E. 

Šakinis pasakodavo apie egzo
tišką kraštą, kur jam teko para
gauti lig šiol nematytų krabų ir 
upėtakių, vaisių, didumo sulig 
žmogaus galva. Laiškai primin
davo tolimu kraštu susižavėjusį 
turistą. Motiną ramindavo: “Čia 
nieko baisaus nėra ...” Tetai į 
ligoninę rašė: “Stiprėk, iki vestu
vių užgis .. .” Močiutei: “Tu dar 
pašoksi mano vestuvėse ...” 
Šiurpi tikrovė prasiveržia tik 
iš vieno laiško: “Šios operaci
jos metu aš daug ką pamačiau 
tarsi naujai, supratau, kam esu 
tinkamas, ir ko man trūksta. Pa
sirodė, kad aš ištvermingas, dvi 
paras tvėriau be vandens ir val
gio. Temperatūra pavėsyje plius 
40 laipsnių, o reikia bėgti pir
myn. Nuo vienos slėptuvės iki ki
tos. Nuo vieno akmens iki kito. 
Šioje operacijoje aš pamačiau 
kraują, sužeistuosius. Bet pama
čiau ir tai, kaip jie laikosi. Jie 
iškenčia viską: skausmą, karštį, 
deginantį vėją. Šiose ekstrema
liose sąlygose tarp vadų ir karei
vių dingo bet kokia, išskyrus 
nuostatų, distancija. Vadai, ko
munistai, kaip dainoje, pirmyn, 
į patį pragarą, į patį karštį...” 
Papulkininkio V. Lukošiaus pra
nešimu, būrys, kuriame tarnavo 
E. Šakinis, budėjo karinėse po
zicijose. Atėjo pamaina, vaiki
nai išėjo pailsėti, bet nespėjo 
nė prigulti, nes teko atmušti 
dušmanais vadinamų partizanų 
puolimą. Jaunam lietuviui E. 
Šakiniui šis eilinis mūšis bu
vo paskutinis.

PRAEITIS IR DABARTIS
Ą. Korakiovas Afganistane 

žuvusio E. Šakinio tragedijai 
skiria ilgą trijų skilčių rašinį 
“Aidas”, kurio didžioji dalis nu
kreipiama praeitin. Cituojamas 
net pirmos klasės mokytojos 
laiškas motinai: “Gerbiama Ša-

kiniene! Aš vedu jūsų sūnų į mi
liciją. Ir man reikalingas jūsų 
pareiškimas. Prašau ateiti su 
juo atsisveikinti, antraip dau
giau jo nematysite...” Esą pir
maklasis Edmundas pamokos 
metu savo suolo draugui įdūrė 
žirklėmis į pirštą. Ištryško krau
jo lašelis, kaimynas pradėjo 
verkti. Triukšmas dėl menknie
kio, dabar labai skaudus moti
nos atsiminimuose. Vėliau E. 
Šakinis nustebino klasės auk
lėtoją V. Kavaliauskienę savo 
gera širdimi, net liguistu tei
singumu, medaliais ii- raštais už 
dalyvavimą bokso varžybose. A. 
Koriakovo nuomone, velionis 
nebuvo visiems sektinas pavyz
dys. Jis ir dūko, ir mušėsi, prieš 
eidamas į kariuomenę namo grį
žo su antausio pėdsakais, o mi
rė vertas Raudonosios žvaigždės 
ordino. Apie skaudžią dabartį A. 
Koriakovas prasitaria antrinė
je savo rašinio antraštėje: “Jam 
sukako devyniolika, bet nesuėjo 
dvidešimt. Jis žuvo ADR (Afga
nistano demokratinėje respub
likoje — V. Kst.), vykdydamas 
internacionalinės draugystės pa
reigą”. Nė žodžio apie Krem- 
laus vadovų suplanuotą nepatei
sinamą invaziją Afganistanan, 
kur dabar vyskta nesibaigian
tis karas, žūsta net ir sovietų 
okupuoti^ Baltijos šalių jauni
mas.

LIGONINĖ PANEVĖŽYJE
Sveikatos centras Panevėžy

je susilaukė trijų devynaukš
čių pastatų, sujungtų į vieną 
ansamblį, kuriame įrengti tera
piniai skyriai, galėsiantys ap
tarnauti 420 ligonių. Naujoji 
ligoninė turi septynias opera
cines, laboratorijas, vandens 
procedūrų, vaikų ir suaugusių
jų fizioterapijos, funkcinės diag
nostikos skyrius. Operacinės 
ir kabinetai aprūpinti moder
nia aparatūra bei įrengimais, 
leidžiančiais taikyti naujausius 
diagnostikos ir gydymo metodus. 
Sveikatos centre taipgi įreng
tas erdvus laukiamasis lanky
tojams, 320 vietų konferencijų 
salė.

KATALIKIŠKOS ŽINIOS
“Gimtasis kraštas” spalio 16 

d. laidoje paskelbė gėlėtą trum
pų informacijų apie katalikų gy
venimą. Tradiciniai metiniai at
laidai liepos 2-10 d.d. įvyko da
bar Varduva pavadintoje Žemai
čių Kalvarijoje. Į juos įsijungė 
tikintieji iš įvairių parapijų. 
Maldininkai grupėmis lankė gy
venvietėje esančias koplyčias, 
dalyvavo pamaldose, klausėsi 
daugelio kunigų pamokslų. — 
Daug maldininkų rugsėjo 8-15 
d.d. susilaukė tradiciniai at
laidai Šiluvoje. Pamaldas lai
kė Telšių vyskupijos ir Klaipė
dos prelatūros apaštalinis ad
ministratorius vysk. A. Vaičius, 
Kauno arkivyskupijos ir Vilka
viškio vyskupijos apaštalinio 
administratoriaus pagalbinin
kas vysk. J. Preikšas. — Naujuo
sius mokslo metus Kauno kuni
gų seminarija pradėjo rugsėjo 
1 d. Penkiuose kursuose dabar 
mokosi 131 seminaristas. Į pir
mą kursą iš visų Lietuvos vysku
pijų buvo priimta 30 jaunuolių.

V. Kst.

KLB Hamiltono apylinkės valdyba rengia iškilmingą 

JUtuju Jfleiu SįJIįK.||^ 
1986 metų gruodžio 31 dieną Jaunimo centro salėje

* šiltos vakarienės 
bufetas

* šalti užkandžiai
* nemokamas baras

* šampanas
* “Zdana”orkestras
* puikiai išpuošta 

salė
Stalai numeruoti. Prašoma įsigyti bilietus iš anksto sekma
dieniais Jaunimo centre. Informacijų teirautis pas B. Mačį 
632-4558, A. Liaukų 389-7789
VISUS MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI! Valdyba
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■■ LIETUVIAI PASAULYJE

“A ŪDRA "TRAVEL
B( CORPORA TION

-------------------------------
Naujais 1987 metais

kviečia keliauti kartu

Hamilton, Ontario
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS jau 

nimui rengiamas parapijos salė
je gruodžio 31 d., 7 v.v. Gros D. J. 
muzika. Įėjimas — $5. Kviečiamas 
visas jaunimas ir jų draugai.

SOFIJA IR STASYS RAKŠČIAI 
lapkričio 23 d. atšventė savo ve
dybų 60 m. sukaktį “Ricksha” res
torane, kuriame dalyvavo nema
žas būrys jų giminių, draugų ir 
artimųjų. Buvo svečių ir iš To
ronto, Floridos, o sveikinimų te
legramų iš kelių Amerikos ir Ka
nados miestų. Prel. J. Tadaraus- 
kas atvežė jiems įrėmintą Šv. Tė
vo palaiminimą. Sveikinimo kal
bas pasakė AV parapijos klebonas 
kun. J. Liauba, prel. J. Tadaraus- 
kas, DLK Algirdo šaulių kuopos 
pirm. P. Kanopa, KLK moterų dr- 
jos skyriaus atstovė Z. Rickienė 
ir KLB krašto v-bos atstovas J. 
Krištolaitis. Kun. J. Liauba taip 
pat suteikė pakartotą jungtuvių 
palaiminimą ir apdovanojo sukak
tuvininkus savo atsivežta dova
nėle.

Savo sveikinimo žodyje buvęs 
AV parapijos klebonas prel. J. Ta- 
darauskas prisiminė Hamiltono 
liet, parapijos kūrimosi pradžią 
ir S. Rakštienės tuo laiku teiktą 
pagalbą ir papasakojo nelengvą 
sukaktuvininkų patirtą šeimos 
gyvenimą, prasidėjusį prieš 60 
m. dar Lietuvoj, kai N. Žagarės 
šventovėje kan. K. Jazdauskis 
atliko jungtuvių apeigas. Gimė 
jiems viena dukrelė Laima. Po to 
sekė jauno ir stipraus Rakščio 
išvykimas į Kanadą užsidirbti 
savo ūkelio pagerinimui dole
rių. Kilo II D. karas, visiškai nu
trūko šeimos ryšiai.. Po karo lai
mingai susirado vienas: kitą ir 
dabar gyvena Kanadoje. Sukaktu
vininkė vėliau dar savo žodžiais 
vakaro svečiams papasakojo sa
vo gyvenimo odisėją. S. Rakštie- 
nė mums žinoma ne vien tik savo 
dideliu geraširdiškumu bei suge
bėjimu kepti gardžius “napoleo- 
nus” — ji 10 metų yra pirminin
kavusi KLK moterų dr jos Hamil
tono skyriui, kurio yra garbės na
rė. Ji taip pat yra aktyvi šaulė, ku
rią vis matome prie vėliavos šau
lių paraduose. Savo laiku nė viena 
parapijos šventė neapsiėjo be S. 
Rakštienės pagalbos.

Dabar S. St. Rakščiai gyvena ra
mų pensininkų gyvenimą savo nau
jame name prie savo jau seniau 
parduotos vaisių ūkio sodybos. 
Jie taip pat yra buvę kelių lote
rijų laimėtojai, kurių viena pa
darė juos milijonieriais. Savo se
nelius dažnai aplanko jau užaugu
sios jų dvi malonios vaikaitės — 
Rūta ir Karolina.

Kadangi S. St. Rakščiai savo pa
kviestiems svečiams neleido jo
kių dovanų atsivežti, tai J. Krišto
laičio suorganizuoti baliaus da- 
lyvai sudėjo Kanados lietuvių fon 
dui $1230 ir tą sumą įteikė mūsų 
garbingų sukaktuvininkų vardu. 
Jie patys savo sukaktį dar pažy
mėjo nemažomis aukomis lietuvių 
spaudai, parapijoms ir kitoms mū
sų institucijoms. Linkime gerie
siems sukaktuvininkams dar daug 
laimingų ir sveikatingų metų. K. M.

Kerutytė; $25 - H. K. Norkus, A.
J. Gedrimai, S. Fredas; $20 - B. E. 
Sopiai, A. Keliačius, J. Astas, K. 
Mikšys, G. Melnykas, Z. Stanaitis, 
V. Stanaitienė, A. Obcarskis, L. 
Gutauskas, A. D. Jankūnai, J. Ma- 
čiulaitis, K. Meškauskas, E. Liau- 
kienė, J. Liaugminas, A. Paulius; 
$18 - R. J. Piciniai; $15 - A. Ma- 
žiulaitis, K. Meškauskas, E. Liau
nas, K. Gudinskas; $10 - Kl. Jurge- 
lys, M. Kvedarienė, V. Lukoševi
čienė, P. Kanopa, E. Antanaitie
nė, VI. Parkauskas, St. Stanevi
čius, B. Mačys, S. Elvikienė, V. 
Blauzdys, P. Žulys, P. Šeirys; $5 - 
S. Karalėnas, P. Vaitiekūnas, J. 
Kamaitis, S. Narmantas ir $2 - St. 
Žvirblis.

Šalpos fondo komitetas nuošir
džiai dėkoja. Jo nariai visada pa
siruošę, kurie norėtų dar paauko
ti šios gimnazijos išlaikymui, pri
imti aukas. J. P.
Sault Ste. Marie, Ont.
PRIEŠKALĖDINIS DVASINIS 

SUSIKAUPIMAS mūsų apylinkės 
tautiečiams bus gruodžio 21, sek
madienį, 6 v.v. Blessed Sakrament 
šventovėje. Pradžioje bus klau
soma išpažinčių, o po to bus Mi
šios. Susikaupimui vadovaus kun.
K. Kaknevičius iš Lietuvos kan
kinių parapijos Mississaugoje. 
Apie tai dar bus pranešta ir tele
fonu. Po pamaldų kviečiame visus 
į parapijos salę arbatėlei. Valdyba

Sudbury, Ontario
PRIEŠKALĖDINIS SUSIKAU

PIMAS apylinkės lietuviams — 
gruodžio 20-21 d.d. Gruodžio 20, 
šeštadienį, 7 v.v., bus klausoma iš
pažinčių Kristaus Karaliaus šven
tovėje, o gruodžio 21, sekmadienį, 
9.30 v.r. tos šventovės salėje bus 
klausoma.išpažinčių, o 10 v.r. bus 
Mišios. ■ Susikaupimui vadovaus 
kun. K. Kaknevičius, atvykęs iš 
Lietuvos kankinių parapijos Mis- 
sissaugoje.

St. Catharines, Ont.
LIETUVOS KARIUOMENĖS 

šventė atšvęsta lapkričio 23 sek
madienio pamaldomis bei atitin
kamomis iškilmėmis, dalyvaujant 
keturiom vėliavom. Paskaitą skai
tė retas svečias iš Amerikos — 
Andrius L. Eiva. Svečias yra ge
nerolo K. Ladygos ir Stefanijos 
Ladygienės vaikaitis, baigęs kari
nius mokslus Amerikos kariuome
nėje, išėjęs atsargon kapitono 
laipsniu, aktyviai dalyvaująs or
ganizacijose, padedančiose lais
vės kovotojams Sovietų Sąjungos 
pavergtuose kraštuose ir Afga
nistane.

Pamaldas atlaikė klebonas kun. 
K. Butkus, V. A. Paulioniai gie
dojo jautrias solistines giesmes. 
Giedojo ir visi pamaldų dalyviai, 
kurių susirinko palyginti daug ir 
iš kitų Niagaros pusiasalio vie
tovių. Minėjimą surengė ramovė- 
nai, aukas prie įėjimo rinko Kos
tas Jonušas.

VISUOTINIS APYLINKĖS LIE
TUVIŲ SUSIRINKIMAS įvyko lap
kričio 9, sekmadienį, tuoj po pa
maldų. Nors susirinkime pasiliko 
dalyvauti gana daug tautiečių, 
bet naujos valdybos nepasisekė 
išsirinkti. Šį visą reikalą dabar 
tvarko susirinkimo pavestas pirm. 
A. Šetikas ir sekr. A. Zubrickas.

Revizijos komisija pranešė visus 
reikalus radusi tvarkoje. Bend
ruomenės lietuviai laiku sumoka 
nario mokesčius, uoliai ‘ aukoja 
visiems lietuviškiems reikalams.

MŪSŲ BIBLIOTEKAI naujų 
knygų nupirkta už $90. Jau visą 
eilę metų knygyną gražiai tvarko 
Antanas Gverzdys. Įsigyta dar 
viena knygų spinta. Skaityklo
je yra, kad ir ne visi, svarbiausi 
žurnalai bei laikraščiai, net ir 
Australijos lietuvių spauda, ku
rią parūpina S. Slavickas. Kor.

St. Petersburg, Fla.
DR. K. BOBELIO PAGERBTU- 

VĖS. ALTos skyrius 1986 m. lap
kričio 23 d. lietuvių klubo patal
pose suruošė dr. K. Bobelio pa- 
gerbtuves ryšium su jam įteiktu 
Ellis Island garbės medaliu, ku
ris buvo paskirtas įvairių etni
nių grupių veikėjams. Vienas me
dalis teko lietuviui. Šie meda
liai buvo paskirti, švenčiant 100 
metų Laisvės statulos Niujorke 
sukaktį. Pasiūlyta buvo 15.000 
kandidatų, medalių, gi, paskirta 
80.

Programos vedėju buvo ALTos 
skyriaus valdybos pirm. A. Šukys. 
Buvo visa eilė sveikintojų: ALTos 
pirm. Teodoras Blinstrubas, JAV 
LB St. Petersburgo apylinkės val
dybos pirm. Adolfas Armalis, RLB 
atstovas Augustinas Paškonis, 
BALFo atstovė Viktorija Kleivie- 
nė, St. Petersburgo lietuvių klu
bo atstovas Albinas Karnius. Ilges
nę kalbą pasakė VLIKo vicepirm. 
Vytautas Jokūbaitis.

Visi sveikintojai džiaugėsi šiuo 
lietuvių laimėjimu dr. K. Bobe
lio asmenyje, iškeldami jo nuveik
tus darbus.

Paskutinysis sveikintojas kun. 
Jonas Gasiūnas, neseniai grįžęs iš 
savo viešnagės okupuotoje Lietu
voje, pabrėžė, kad ir ten žinoma 
apie lietuvių, gyvenančių šiapus 
geležinės uždangos, darbus ir pa
stangas dėl Lietuvos laisvės. Dr. 
K. Bobelis žinomas Lietuvoje ne 
tik kaip veikėjas, bet ir kaip gy
dytojas, nes jis įstengia surasti 
kelius pasiųsti Lietuvon medici
ninę literatūrą ir vaistus. Jo drau
gai gydytojai Lietuvoje, atsidėko
dami jam, per kun. J. Gasiūną at
siuntė gintarinį gydytojo ženklą.

Dr. K. Bobelis padėkojo rengė
jams ir gausiai susirinkusiems po
pietės dalyviams. Jis pabrėžė, kad 
šį medalį labai vertina, bet pri
ima jį kaip simbolį, skirtą visai 
lietuvių tautai, kovojančiai dėl 
Lietuvos laisvės. Ateityje šis me
dalis bus padėtas lietuvių archy
ve. Baigdamas savo žodį, dr. K. Bo
belis ragino visus vieningai ir ne- 
atlaidžiai dirbti, siekiant Lietuvai 
laisvės. Dalyviai ilgai plojo jam 
ir pagerbė atsistojimu bei “Ilgiau
sių metų” linkėjimais. G.B.

NAUJA LIETUVIŲ KLUBO 
VALDYBA išrinkta 1986 m. lapkri
čio 22 d.: pirm. A. Karnius, vice
pirm. K. Vaičaitis, sekr. A. Kruli- 
kienė, finansų sekr. S. Vėlbasis, 
ižd. J. Kirtiklis, nariai — A. Alek- 
siejūnas, J. Balnius, A. Grabaus
kas, J. Grėbliauskas, K. Jasinskas, 
J. Švedas A. Ulbinas. (Nukelta į 9)

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

į Italiją (Roma - krikščionybės sukakties 

minėjimo metu),

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

Specializuojamės:
■ Grupinėse ir individualiose kelionėse į Lietuvą 

bei kitas šalis
■ Kelionėse į geriausias pasaulio sanatorijas, sveikatos 

klubus, stovyklas (įskaitant Lietuvą)
■ Komercinėse kelionėse į Sovietų Sąjungą
■ Tvarkome iškvietimų dokumentus. Nuperkame dovanas 

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

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir 
konfidencialus patarnavimas.
Smulkesnes informacijas teikia

AUDRONĖ arba JŪRATĖ adresu:
157S Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4

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

Telex 06-986766 TOR
Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030

KLK MOTERŲ DRAUGIJOS Ha
miltono skyriaus susirinkimas 
lapkričio 9 d. buvo gausus. Jį pra
dėjo malda skyriaus pirmininkė 
Zosė Rickienė. Pirmininkavo Gra
žina Kežemėkienė, sekretoriavo 
Aldona Matulicz. Nutarta pasi
ruošti metinei šventei gruodžio 
7 d. Po valdybos išrinkimo Dana 
Suopytė-Ashton įdomiai aiškino ir 
į klausimus atsakinėjo apie veido 
kosmetiką, aprangos spalvų pasi
rinkimą bei derinimą. Sesutės Vi
dos padedama, demonstravo gra
žių drabužių iš savo krautuvės. 
Dalyvės buvo pavaišintos kava ir 
įvairiais skanumynais. Dalyvė

ŠALPOS FONDO rinkliavoje Va
sario 16 gimnazijai surinkta $700. 
Aukojo: $50 - A. Patamsis; $30 - A.

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVAS “TALKA”
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 24 MILIJONUS DOLERIŲ

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

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

JA Valstybės
A. a. dr. Petras Vileišis, visuo

menininkas, dirbęs ALTos ir 
JAV LB steigėjų gretose, mirė 
1986 m. lapkričio 3 d. Waterbu- 
rio, Conn., ligoninėje. Velionis 
priklausė garsiajai Vileišių gi
minei, nuo “Aušros” laikų daly
vavusiai lietuviškoje veikloje. 
Gimė 1906 m. kovo 31 d. Vilniu
je, baigė Ukmergės gimnaziją, 
teisės ir ekonomijos studijas 
— Paryžiuje. Teisių daktaro 
laipsnį gavo 1937 m. Sorbonos 
universitete už disertaciją “Lie
tuva ir tarptautinio saugumo 
problema”. Prieš II D. karą din- 
bo Lietuvos atstovybėje Vati
kane, į JAV atvyko 1940 m. Čia 
jis kalbėjo apie sovietinę Lie
tuvos okupaciją Čikagos bei ki
tų lietuviškų radijo valandėlių 
programose. Veikliai reiškėsi 
JAV LB ir Lietuvių fondo veik
loje. Palaidotas lapkričio 3 d. 
Waterburyje.

A. a. Jurgis Juodis, kurį OSI 
įstaiga kaltino II D. karo nusi
kaltimais ir iš kurio bandė atim
ti JAV pilietybę, mirė vėžiu 
1986 m. spalio 24 d. St. Peters- 
burge, Floridoje. OSI pradėta 
byla liko neužbaigta. Velionis 
palaidotas spalio 27 d. St. Pe- 
tersburge, kur ilsisi prieš pus
metį taip pat vėžiu mirusi žmo
na Monika. Lietuviams velionis 
buvo žinomas kaip dailininkas, 
dailę studijavęs Kauno meno 
mokykloje ir J. Vienožinskio 
studijoje, Westforde, Conn. Pa
liko daug paveikslų, simbolinė
mis vizijomis vaizduojančių Lie
tuvos praeitį ir kai kuriuos da
barties įvykius. Lietuvių enci
klopedijoje rašoma, kad velionis 
gimė 1911 m. spalio 22 d. Kauno 
apskrityje, Kebliškių kaime, 
1938 m. baigė Lietuvos karo mo
kyklą, tarnavo aviacijoje.

Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus Čikagoje, persikėlęs į 
naujas patalpas, atlieka jų pri
taikymą muziejaus reikalams. 
Čia bus įrengta meno galerija, 
archyvas, biblioteka. Patalpų 
pertvarkymas pareikalaus dide
lių išlaidų, kurias norima su
mažinti “auksinėmis plytomis”, 
įamžinančiomis aukotojus bei 
jų artimuosius, net mirusius 
asmenis. Viena tokia plyta įsi
gyjama už $500 auką. Į auksines 
lenteles muziejaus sienoje bus 
įrašytos aukotojų bei norimų 
įamžinti asmenų pavardės. Lau
kiama ir “paprastų plytų”, kai
nuojančių po $25, testamenti
nių palikimų. Čekius rašyti ir 
aukas siųsti: Balzekas Museum 
of Lithuanian Culture, 6500 
South Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629-5136, USA.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
atstovai Vašingtone Vienos kon
ferencijos proga JAV valstybės 
departamentui įteikė bendrą 
raštą, primenantį dabartinę 
būklę sovietų okupuotose Bal
tijos šalyse. Ten ir toliau gru
biai laužomos žmogaus teisės, 
nesiskaitant su 1975 m. Helsin
kio aktu, kurį tada pasirašė ir 
Sovietų Sąjunga. Valstybės de
partamentas prašomas reika
lauti Vienos konferencijoje, 
kad Sovietų Sąjunga laikytųsi 
Helsinkyje padarytų įsiparei
gojimų.

Brazilija
Spaudos šventę Sao Paulo lie

tuviams spalio 26 d. surengė ten 
leidžiamas savaitraštis “Mūsų 
Lietuva”. Spaudos šventė yra 
tapusi tradiciniu metiniu ren
giniu. Mišias koncelebravo prel. 
Pijus Ragažinskas ir kun. Pra
nas Gavėnas, SDB, pamoksle kal
bėjęs apie lietuvių kalbą, spau
dos reikšmę tai senai kalbai iš
saugoti. Po pamaldų šventė buvo 
tęsiama Vila Zelinoje — Lietu
vių jaunimo namuose. Vaišes ten 
surengė kun. Juozas Šeškevičius 
su talkininkėmis. 1985 m. rug
pjūčio 25 d. Sao Paulo lietuviai 
įsteigė Kazimierinį kultūros 
fondą. Jam buvo gautas milijo
nas senųjų kruzeirų iš Kazimie- 
rinių metų komiteto. Fondan 
aukomis įsijungė 17 asmenų, 
kai kurie net iš JAV, Kanados 
ir Šveicarijos. Fondo ižde da
bar, po valiutos reformos, ge
rokai sustiprinusios kruzeiro 
vertę, yra 19.897 naujieji kru- 
zeirai. Fondo palūkanomis re
miami kultūriniai reikalai. Fon
dą globoja ir administruoja Šv. 
Kazimiero parapija. Spaudos 
šventėje buvo pranešta, kad 
fondas paskyrė 2.000 kruzeirų 
“Mūsų Lietuvai”, 1.000 kruzeirų 
kultūriniams jaunimo reika
lams, 500 kruzeirų Brazilijos 
lietuvių veiklos garsinimui už
sienio lietuvių spaudoje.

Australija
Metinis Australijos lietuvių 

fondo narių susirinkimas įvy
ko Melburne 1986 m. rugsėjo 27 
d. Jame paaiškėjo, kad praėju

siais finansiniais metais fondo 
kapitalas padidėjo dvigubai ir 
pasiekė $221.976,40. Į šią sumą 
neįeina $2.000 paskola Austra
lijos lietuvių dienų komitetui 
ir šimtas egzempliorių nepar
duoto Australijos lietuvių met
raščio. Tie egzemplioriai yra 
verti $3.000. Prie staigaus kapi
talo padidėjimo prisidėjo miru
sių tautiečių palikimai: A. Šerno
— $54,450, V. Lakicko — $32.356, 
K. Kazlausko — $3.000 ir P. Jur- 
jono — $2,184. Už “Talkoje” lai
komus Australijos lietuvių fon
do indėlius gauta $22.219 meti
nių palūkanų. Lietuviškai veik
lai paskirta: ALB krašto valdy
bos studijų dienoms Adelaidėje
— $1.000, Melburno dainos sam
būriui — $1.500 (tautiniams dra
bužiams), Lietuvių informaci
jos biurui Adelaidėje — $1.000, 
Vasario 16 gimnazijon vykusių 
moksleivių A. Baltutytės, L. 
Jablonskytės ir B. Stalbaitės 
kelionei — po $750, “Svajonių” 
plokštelei išleisti —$1.000, ALB 
krašto valdybos lituanistinei 
veiklai — $750, “Mūsų pastogei” 
ir “Tėviškės aidams” — po $400, 
1985 m. veikliems jaunuoliams 
R. Barkutei ir L. Vaičiulaičiui
— po $400, trims geriausiai iš
laikiusiems lituanistinių kur
sų egzaminus — po $100, trim 
mokyklinio amžiaus spaudos 
bendradarbiam — po $35. Fon
dui norima sutelkti milijoną do
lerių, už kurį lietuviškai veik
lai kasmet būtų gaunama po 
$100.000. Susirinkimui pada
rius kai kuriuos pakeitimus, 
Australijos lietuvių fondo val
dybą sudaro: pirm. M. Didžys, 
vicepirm. R. Šemetas, sekr. J. 
Meiliūnas, ižd. V. Ališauskas ir 
narys A. Kaspariūnas.

Lietuvos 600 metų krikščiony
bės sukakčiai skirtą centrinį 
komitetą sudarė: Australijos lie
tuvių katalikų federacijos val
dyba, ALB krašto valdyba ir lie
tuvių katalikų kunigų sekreto
riato vadovas mons. P. Butkus. 
Rengėjai Adelaidėje, Melburne 

.ir Sydnėjuje numato iškilmin
gas pamaldas katedrose, daly
vaujant vietiniams arkivysku
pams, Mišias koncelebruojant 
lietuviams ir australams kuni- . 
gams. Sutartos krikščionybės 
sukakčiai skirtos paskaitos, 
rasti paskaitininkai. Lietuviš
koje radijo programoje kiekvie
no mėnesio trečią šeštadienį 
pluoštą minčių Lietuvos krikš
čionybės temomis pažeria kun. 
J. Petraitis, MIC, Adelaidėje. 
Jubiliejinių metų malda kiek
vieną sekmadienį skaitoma Šv. 
Kazimiero koplyčioje.

Britanija
Įvairių tautinių grupių rank

darbių parodą spalio 20-24 d.d. 
surengė Wolverhamptono mies
to savivaldybė. Dalyvauti pa
rodoje su lietuviškais rankdar
biais buvo pakviesta J. Narbu
tienė. Lietuviškam skyriui ji 
sutelkė tautinių drabužių, jais 
papuoštų lėlių, juostų, kakla
raiščių, gintaro dirbinių. Sky
riuje taipgi buvo išstatytas Lie
tuvos žemėlapis, išsiuvinėtas ir 
įrėmintas Lietuvos himnas. Tau
tiniais lietuvių dirbiniais su
sidomėjo iš Indijos kilęs Wol
verhamptono burmistras, atida
ręs parodą, bei kiti jos lanky
tojai. Lietuvišką skyrių foto
grafavo vietinės spaudos atsto
vai, susižavėję tautodailės ga
minių spalvingumu.

Grupė asmenų, kilusių iš R. 
Europos, derasi su valdine BBC 
radijo bendrove, norėdami gauti 
leidimą savaitinei radijo pro
gramai anglų kalba. Jie yra su
darę organizaciją “East Euro
pean Media Project”. Savaitinė 
radijo programa britų visuome
nę supažindintų su R. Europos 
tautų istorija ir kultūra. Pro
gramai būtų panaudoti įvairūs 
pokalbiai. Tikimasi, kad jos 
transliacija bus pradėta prieš 
Kalėdas. Informacijų bei pasiū
lymų reikalu galima kreiptis 
šiuo adresu: East European Pro
ject, 14 Collingham Gardens, 
London, SW5.

Vokietija
Inž. Richardas Hermanas, VLB 

Miuncheno apylinkės pirminin
kas, 1986 m. rugsėjo 11 d. artimų
jų ratelyje atšventė pensininko 
amžiaus 65 metų sukaktį. Apylin
kės valdyboje jis dirba jau 16 
metų: pradžioje sekretoriumi, 
paskui — pirmininku. Tokio pat 
amžiaus sulaukė ir inž. R. Her
mano žmona Vincenta, uoli jo 
talkininkė visuose lietuviškuo
se renginiuose. Pensininkų am- 
žiun Miunchene taipgi įžengė 
Kaune jėzuitų gimnaziją lankęs 
Jurgis Pauliukevičius. Tvirtai 
laikosi Olga Meijarienė, peržen
gusi 85 metų amžiaus slenkstį, 
nesileidžianti į kalbas apie svei
katą.



Helsinkio akto peržiūros konferencijos proga Vienoje organizacija “Resistance Internationale”, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė ir Lietuvių informacijos centras surengė informacinę paroda apie sovietų okupuota Lietu
vę. Iš kairės: inž. J. V. DANYS — PLB visuomeninių reikalų komisijos vicepirmininkas, adv. J. KURAITĖ-LA- 
SIENĖ —- KLB valdybos vicepirmininkė, G. DAMUSYTĖ — PLB visliom. reikalų komisijos vadovė Vienoje, N. 
PRIELAIDA — Šveicarijos LB pirmininkas Nuotr. J. V. Danio

Politinės lietuvių veiklos konsolidacija
Svarstybos Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo komiteto seime 

Britanijos Londone

Lietuvos krikščionybės sukaktis Kanadoje
Suplanuoti renginiai — paskaitos, oratorija, eitynės, pamaldos Toronto katalikų katedroje, 

apžvalginė paroda. Kreiptasi į Kanados vyskupus maldos dienos reikalu

Šiai didžiajai Lietuvos su
kakčiai paminėti pasauliniu 
mastu yra sudarytas centrinis 
organizacinis komitetas vys
kupo P. Baltakio iniciatyva. 
Jis organizuoja centrines iš
kilmes Romoje (per tenykštį 
komitetų) ir Čikagoje, skelbia 
konkursus, rengia atitinkamus 
leidinius, užsako sukakties 
medalius, pašto ženklus ir 1.1.

Paskiruose kraštuose suda
ryti atskiri komitetai, kurie 
organizuoja atitinkamus ren
ginius savo kraštuose pagal tu
rimas galimybes bei sąlygas. 
Kanadoje jau senokai veikia 
organizacinis komitetas, va
dovaujamas pirmininko Vy
tauto Biretos. Jis apima ka
talikus ir evangelikus bei vi
sas centrines visuomenines 
lietuvių organizacijas, vei
kiančias Kanadoje. Savo posė
džiuose komitetas yra supla
navęs iškilmių programą, ku
riai vykdyti sudarytos komi
sijos. Liturginei komisijai va
dovauja kun. J. Staškus, eity
nių (demonstracijos) — dr. O. 
Gustainienė, muzikinės pro
gramos (oratorijos) — dr. J. 
Sungajla, paskaitų — kun. P. 
Dilys, informacijos — kun. Pr. 
Gaida, parodos — K. Mangli- 
cas, lėšų — V. Taseckas.

Paskaitos
Parapijose šiais Sąmoningo 

tikėjimo metais vyksta įvairūs 
religinio pobūdžio renginiai. 
Sekančių, t. y. 1987, metų Ga
vėnioje numatytos paskaitos, 
kuriomis norima išsamiau su
pažindinti plačioji lietuvių 
visuomenė su Lietuvos krikš
čionybe, remiantis naujau
siais duomenimis. Jas skaitys 
mūsų istorikai bei sociologai.

Pirmą paskaitą 1987 m. kovo 
8, sekmadienį, Toronto Lietu
vių namuose skaitys istorikas 
Algirdas Budreckis iš Bostono 
tema: “Senovės lietuvių tikė
jimas ir jų priešinimasis krikš
čionybei”. Jis yra parašęs daug 
straipsnių įvairiais istoriniais 
klausimais, suredagavęs veika
lą “Rytų Lietuva”, išleistą Vil
niaus krašto lietuvių sąjungos.

Antrą paskaitą 1987 m. kovo 
15, sekmadienį, Toronto Lietu
vių namuose skaitys doktoran
tė Rasa Mažeikaitė iš Toronto 
tema: “Dramatiški krikščiony
bės keliai į Lietuvą”.

Trečią paskaitą 1987 m. kovo 
29, sekmadienį, Toronto Prisi
kėlimo parapijos salėje skai
tys prof. Julius Slavėnas iš Buf
falo tema “Reformacijos ban
ga Lietuvoje ir jos pėdsakai”.

Ketvirtą paskaitą 1987 m. 
balandžio 5, sekmadienį, To
ronto Prisikėlimo salėje skai
tys politinių-socialinių moks

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
A BE A ŪKŲ NEBUS DARBŲ!

Norinčių dirbti yra, bet 
/I švietimas, kultūrinė bei pou- 

TINĖ VEIKLA IR VISI KLB DARBAI
I NEĮMANOMI BE JŪSŲ AUKŲ.

Nario įnašo, atsiskaičius su PLB, neužtenka. 
Prašome siųsti aukas KLB būstinės adresu:

KLB KRAŠTO VALDYBA,
1011 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8.
Aukoms virš $15 bus išduodami pakvitavimai 

nuo pajamų mokesčio.
KLB krašto valdyba

lų profesorius iš Oklahomos 
universiteto dr. Vytautas 
Vardys tema “Krikščionybė 
kaip lietuvių tautos atrama 
praeityje ir dabartyje”.

Į šias paskaitas kviečiama 
visa plačioji lietuvių visuo
menė ne tik iš Toronto, bet ir 
kitų kaimyninių vietovių — 
Mississaugos, Hamiltono, Del
hi, St. Catharines ...

Oratorija
1987 metų lapkričio 14, šeš

tadienį, Ryersono politech
nikos instituto teatro salėje 
rengiamas muzikinis veikalas 
— oratorija, kuriame bus pa
vaizduotas dramatiškas Lietu
vos krikščionybės kelias. Ora
torijos kompozitoriumi yra pa
kviestas muzikas kun. Bruno 
Markaitis, SJ, gyvenantis Ka
lifornijoje, o libreto — teksto 
autoriumi — poetas Bernardas 
Brazdžionis. Poetinis tekstas 
jau paruoštas, dalis muzikos 
jau sukurta. Tikimasi, netru
kus ji bus baigta. Kompozito
rius lankėsi 1987 m. lapkričio 
viduryje Toronte, posėdžiavo 
su muzikine komisija, kurią su
daro torontiečiai muzikai ir 
pirm. dr. J. Sungaila.

Oratorija bus maždaug vie
nos valandos ilgumo. Ją atliks 
jungtinis choras, sudarytas iš 
Toronto, Mississaugos, Hamil
tono ir Londono lietuvių cho
rų. Atitinkamą dalį turės ir 
simfoninis orkestras.

Eitynės
1987 metų lapkričio 15, sek

madienį, numatytos eitynės — 
demonstracija, suderinta su 
pamaldomis Šv. Mykolo kated
roje. Ji turėtų prasidėti Toron
to rotušės aikštėje ir žygiuoti 
gatvėmis į minėtą katedrą.

Tomis eitynėmis norima at
kreipti plačiosios visuome
nės dėmesį į dabartinę Lie
tuvos būklę — religinę bei 
tautinę priespaudą. Tam tiks
lui bus paruošti atitinkami 
plakatai bei transparentai.

Pamaldos
Iškilmingos pamaldos numa

tytos katalikų Šv. Mykolo ka
tedroje 1987 m. lapkričio 15, 
sekmadienį. Jomis rūpinasi li
turginė komisija, vadovaujama 
kun. J. Staškaus. Pamaldose 
dalyvaus aukštieji hierarchai, 
lietuvių parapijų kunigai, 
kviestiniai svečiai, valdžios 
atstovai. Galimas dalykas, į 
pamaldas bus įjungtas Sutvir
tinimo sakramento teikimas, 
simboliškai primenantis krikš
čionybės įtvirtinimą lietuvių 
tautoje. Giedos jungtinis cho
ras ir visa tikinčiųjų bendri
ja. Lietuvių organizacijos iš 
Toronto ir kitų vietovių bus 

kviečiamos atsiųsti savo vė
liavas su palydomis dalyvauti 
procesijoje.

Paroda
Lietuvos krikščionybės su

kakties iškilmių proga norima 
surengti parodą, kurioje ati
tinkamais paveikslais bei ki
tom priemonėm būtų pavaiz
duotas krikščionybės kelias 
Lietuvoje nuo Mindaugo-Jo- 
gailos-Vytauto laikų iki dabar
ties. Paroda bus naudinga vi
siems — suaugusiom tautie
čiam, jaunimui ir kitatau
čiams. Kaip ir kur ji bus su
organizuota, dar nėra paaiškė
ję. Parodos rengimu rūpinasi 
K. Manglico vadovaujama ko
misija.

Organizacinis komitetas
Visą minėtą programą įgy

vendinti yra užsimojęs Lie
tuvos krikščionybės sukak
ties organizacinis komitetas 
Kanadoje. Štai jo sudėtis: 
pirm. Vytautas Bireta; vice
pirmininkai — kun. Augusti
nas Simanavičius, OFM, ev. 
kun. Povilas Dilys, kun. Pra
nas Gaida, dr. Ona Gustainie
nė, Kazimieras Manglicas, 
kun. Jonas Staškus, dr. Juo
zas Sungaila, Vytautas Tasec
kas; sekretoriai —Jonas And
rulis ir Birutė Čepaitienė; 
nariai — Vincas Bačėnas, se
suo Margarita Bareikaitė, dr. 
J. Čuplinskienė, Elena Gudins- 
kienė, Juozas Krištolaitis, 
kun. Juvenalis Liauba, OFM, 
Vytautas Turūta, Steponas Va
ra n ka.

Šis komitetas buvo sudarytas 
1986 m. pavasarį ir keliuose 
posėdžiuose apsvarstė pagrin
dinius iškilmių programos 
dalykus. Komisijos vykdo joms 
pavestus darbus. Kai kurios 
jų dar nėra pilnai sudarytos. 
Jų sudėtis bus paskelbta vė
liau.

Bus sudarytas ir garbės ko
mitetas iš aukštųjų hierarchų 
ir valdžios pareigūnų.

Iškilmės parapijose
Be jau minėtų centrinių iš

kilmių Toronte, lietuvių para
pijose bus rengiamos vietinio 
pobūdžio iškilmės. Norima, 
kad ir mažosios lietuvių gy
venvietės rengtų Lietuvos 
krikščionybės minėjimus pa
gal esamas galimybes. Tiki
masi, kad bus įmanoma įvai
riose vietovėse rengti bend
ras pamaldas drauge su kana
diečiais jų šventovėse su pa
mokslais apie tikinčiąją Lie
tuvą bei atitinkamomis mal
domis.

Centrinis sukakties komi
tetas yra kreipęsis į Kanados 
katalikų vyskupų konferenci
ją, prašydamas Lietuvos krikš
čionybės 600 metų sukakties 
proga 1987 m. paskelbti mal
dos dieną už Lietuvą visose 
Kanados katalikų šventovėse. 
Tikimasi, kad vienokiu ar ki
tokiu būdu tai bus įgyvendin
ta.

Montrealio lietuviai, nega
lėdami dalyvauti centrinėse 
sukakties iškilmėse Toronte, 
rengia atskiras iškilmes Mont
realio katedroje, kur, šalia 
liturginių pamaldų, bus atlik
ta kantata, sukurta poeto Hen
riko Nagio ir muziko Aleksand
ro Stankevičiaus. Ten iškilmes 
rengia specialus komitetas, 
kuriam pirmininkauja kun. 
Stasys Šileika.

Į Lietuvos krikščionybės 
sukakties iškilmes Romoje To
ronto Prisikėlimo ir Mississau
gos Lietuvos kankinių parapi
jos rengia ekskursijas. Iškil
mės Romoje įvyks 1987 m. bir
želio 28, sekmadienį. Inf.

STASYS KASPARAS
Esant nevieningai lietuvių 

išeivijos veiksnių veiklai po
litinėje srityje, VLIKo seime 
1986 m. lapkričio 8 d. tarp kitų 
dalykų buvo svarstoma tema: 
“Kaip geriausiai konsoliduo
ti politinę pasaulio lietuvių 
veiklą bendram Lietuvos lais
vinimo darbui?”

Šiom svarstybom pirminin
kavo J. Jurkūnas. Pirmasis kal
bėtojas Algis Klimaitis iš Švei
carijos pritarė VLIKo atlieka
miems darbams ir pateikė ke
letą sugestijų, kaip geriau kai 
kuriuos darbus atlikti. Algis 
Taškūnas iš Australijos kal
bėjo apie bendradarbiavimą 
su latviais bei estais, pasiskirs
tymą darbais ir pan. Adolfas 
Venskus iš Prancūzijos patei
kė gana daug įvairių sugestijų, 
kurios ne visai derinosi su 
svarstybų tema. Dr. D. Krivic
kas iš JAV kalbėjo į temą apie 
konsolidaciją.

Pirmininkaujantis J. Jurkū
nas, apžvelgęs kalbėtojų min
tis, leido pasisakyti seimo da
lyviams.

P. Varkala iš Britanijos siū
lė suma sumažinti VLIKą suda
rančių partijų skaičių, kurių 
dalis esanti jau nebeaktyvi, o 
Lietuvių fronto bičiuliai šia
me seime visai nedalyvauja. 
Krikščionys demokratai esą 
jieškojo atstovų į seimą Bri
tanijoje. Europoje reikalinga 
politinė Lietuvos atstovybė, 
nes diplomatinė tarnyba eina 
prie galo. Atsiradusią spragą 
reikės užpildyti. Esą reikėtų 
pakeisti VLIKo statutą, rem
tis tiktai pagrindinėmis par
tijomis, o PLB palikti vien lie
tuvybės bei lietuvių kultūros 
išlaikymui.

E. Armanienė iš JAV pasige
do didesnio moterų dalyvavi
mo VLIKo veikloje. Ji pati, jei

su

šventėmis ir Naujais 

metais savo gimines, 
bičiulius bei pažįsta
mus visame pasaulyje 
išsisklaidžiusius ir pa
vergtoje Lietuvoje gyvenančius. Linkime vi
siems linksmų švenčių ir laimingų 1937 metų. 
Lai Dievas teikia visiems geriausios sveikatos 
ir visokių gėrybių.

Užuot siuntę kalėdinius atvirukus, aukojame 
Tautos fondui, remiančiam laisvės kovą už tėvynę 
Lietuvą.

75 dol. — Stasys ir Sofija Rakščiai.
60 dol. — Anicetas ir Francis Povilauskai.
50 dol. — Pr. Z. Sakalai, Br. A. Steponavičiai, dr. Br. O. 

Vidugiriai, A. Obcarskis, J. A. Asmenavičiai, J. G. Skais
čiai, Al. Aug. Patamsiai, K. Grudzinskas, J. Svilas, Z. Al. 
Pulianauskai, St. M. Raupėnai, J. E. Bubniai.

40 dol. — Č. Tiškevičius.
35 dol. — Br. G. Grajauskai.
30 dol. — J. St. Pyragiai, Juozas Liaugminas ir sesuo 

Jadvyga, M. I. Repečkos, Stasė Šukaitienė, K. St. Mileriai,
J. Lekutis.

25 dol. — K. H. Norkai, P. St. Kanopos, V. J. Svilai, 
Jer. R. Pleiniai, Andrius ir Stasė Petkevičiai, V. E. Kairiai, 
V. Beniušis, L. N. Pliūros, V. Br. Morkūnai, A. J. Gedrimai, 
F. Al. Rimkai, Ern. Lengnikai, Br. O. Vengriai, V. Br. Per- 
kauskai, Ant. Mar. Pusdešriai.

20 dol. — K. E. Gudinskai, VI. G. Stabingiai, St. N. Sen- 
kai, Benius ir Verutė Cvirkos iš Delhi, J. G. Krištolaičiai,
K. E. Simaičiai, B. R. Pakalniškiai, V. Al. Kėžinaičiai, P. 
V. Lukošiai ir šeima, Algis Grajauskas ir šeima, Al. Dara 
Jankūnai, P. O. Budvydžiai, P. Žulys, A. Mingėla, VI. Sau
lis, Alf. Albina Keliačiai, Kl. Jurgelis, John Baran, A. M. 
Garkūnai, Pr. Šeiriai, J. M. Tarvydai, Marija Chrolavičie- 
nė, G. O. Melnykai, L. Gutauskai, P. Masiai, Z. Čečkaus- 
kas, J. E. Mažulaičiai, P. T. Kareckai, J. E. Bajoraičiai, 
J. J. Stanaičiai, V. Narkevičius, T. Gureckienė, A. Keru- 
sytė, Z. Vainauskienė, K. L. Meškauskaį, Z. M. Bakaičiai, 
J. A. Mačiukai, P. V. Šidlauskai, A. B. Šilgaliai, A. Ged
minai, J. T. Povilauskai, A. Didžbalienė, Kazys, Helga, 
Jūratė Baronai iš V. Vokietijos.

15 dol. — Aniceta Deksnienė, Feliksas ir duktė Pajars
kai, J. L. Stungevičiai.

10 dol. — S. Elvikienė, Marija Kvedarienė, K. Mikšys, 
A. Dudonis, J. O. Andriukaičiai, St. G. Karalėnai, Br. E. 
Milašiai, P. Vitienė, J. V. Raguckai, P. Zabarauskas, E. 
Slyžienė, J. Butkevičius, Al. G. Lukai, P. E. Brasai, J. L. 
Toliai, J. Ramikaitis, P. I. Girniai.

Tautos fondo atstovybė taip pat sveikina visus aukoto
jus su Kalėdų šventėmis, linki 1987 metais visiems geriau
sios sveikatos, laimės, džiaugsmo ir gausios Dievo pa
laimos. Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.

Tautos fondo atstovybė Hamiltone

Mylimam tėveliui

AfA 
KONSTANTINUI VAIČIULIUI

iškeliavus į amžinybę Suvalkų trikampyje, dukrą 
ONUTĘ AŽUBALIENĘ su šeima ir gimines 
Toronte giliai užjaučiame bei kartu liūdime -

B. L. Raginskai
I. J. Žiurinskai

AfA 
ANTANUI PYKIUI

Suvalkų trikampyje mirus, 
jo seserį GENĘ VAITKIENĘ bei visą plačią jų 

giminę nuoširdžiai užjaučiame-

N. J. Kaleinikai A. K. Pajaujai
L. A. Krakauskai T. V. Spuduliai
I. V. Pečiuliai A. A. Stunguriai
B. L. Roginskai S. A. Zimnickai

AfA 
JUOZUI JUOZAIČIUI

mirus,

jo žmoną SOFIJĄ, dukras - DANĄ ir ALDĄ su 
šeimomis nuoširdžiai užjaučiame-

B. Galinienė M. J. Astrauskai
S. H. Butkevičiai N. E. Cherkas

R. O. Bobyk

gu būtų išmesta iš VLIKo pro 
vienas duris, ateitų pro kitas, 
bet ne visos moterys yra tokios. 
Esą nereikėtų užmiršti, kad 
Lietuva yra Europoje ir pagal 
tai planuoti veiklą.

J. Daugėla iš JAV pareiškė: 
svarstybų referentai daug kal
bėjo apie tai, ką VLIKas turė
tų daryti, bet tai jau yra da
roma.

H. Lapas iš Kanados prita
rė A. Klimaičio pasiūlymui 
steigti Europoje baltiečų biu
rą bendriem reikalam tvarky
ti. Esą laikas išeiti iš savo ge
tų į plačiąją viešumą. Reikia 
daugiau tokių žygių kaip šie
metinė Vienos demonstracija, 
pernykštis Laisvės žygis Skan
dinavijoje.

Dr. K. Bobelis, VLIKo pirmi
ninkas, agailestavo, kad pa
rinktoji svarstybų tema nebu
vo pilnai išgvildenta, nebuvo 
pasiūlyta, kaip konsoliduoti 
Lietuvos laisvinimo jėgas, 
kaip galėtume savo tarpe vie
ningai dirbti. Reikėtų recep
to, įgalinančio visus susėsti 
prie vieno stalo, bendrai pla
nuoti ir drauge dirbti Lietu
vos išlaisvinimui.

Dalyvavusiems tose svarsty- 
bose susidarė išvada, kad te
ma buvo aktuali, praktiška, 
bet tiek referentai, tiek kiti 
kalbėtojai vis sukinėjosi ap
link temą, bet jos esmės be
veik nepalietė.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

1551 BloorSt. W., 
Toronto, Ont. M6P 1 A5 

(prie Lietuvių namų)
Priima pacientus pagal 

susitarimą
tel. 532-7115

Susitarus priima pacientus ir vakarais

AfA 
brangiai sesutei STASEI

Lietuvoje mirus,

mielai BRONEI PERKAUSKIENEI bei šeimai
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime -

Genė ir Balys Čižikai
Danutė ir Petras Babinai

Mylimai mamytei
AfA 

KOTRYNAI GARBALIAUSKIENEI
mirus Australijoje, 

sūnų LEONARDĄ su šeima ir kitus artimuosius
nuoširdžiai užjaučiu -

Vanda Demikienė

AfA 
TEOFILEI ŠIMULYNIENEI

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą KAZIMIERĄ, dukras
- GRAŽINĄ, IZIDORĘ, jų šeimas, seserį šaulę STASĘ 
PETKEVIČIENĘ ir jos vyrą ANDRIŲ -

Hamiltono DLK Algirdo šaulių kuopos valdyba

AfA 
KAZIMIERUI STANKUI
iškeliavus į amžiną poilsį,

jo žmoną VANDĄ, dukrą VIDĄ, sūnų KAZIMIERĄ 
su šeimomis ir kitus gimines bei artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame-

Ona ir Jonas Kirvaičiai

Mielam draugui

a.a. ADOLFUI SIMONAVIČIUI 
atsiskyrus su šiuo pasauliu,

jo žmonai IZABELEI skausmo valandoje reiškiame 
giliausią užuojautą -

Phylis ir Jurgio Dagilių 
Pranės ir Pauliaus Remeikų 
šeimos
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Su politiniu televizijos komentatoriumi BRUCE HERSCHENSOHNU 
(viduryje) Los Angeles lietuviai. Iš kairės: žurnalistas JUOZAS KOJELIS, 
JAV LB Vakarų apygardos pirmininkė ANGELĖ NELSIENĖ, MONIKA 
LAMBERTIENĖ. Šis komentatorius dažnai primena ir Lietuvą

Lietuvis tarp Afganistano partizanų
Lietuvos kariuomenės 68 metų sukakties iškilmės Toronte. JA V kariuo

menės kapitono ir Afganistano laisvės kovotojų rėmėjo A. L. Eivos 
aktualus pranešimas

Vancouver, B. C.
METINIS POBŪVIS. 1986 m. lap

kričio 15 d. Leonardos ir Jono Ma
cijauskų namuose Medžiotojų ir 
meškeriotojų klubas “Bebras” su
ruošė savo tradicinį metinį balių.

Šis klubas sėkmingai veikia jau 
18 metų ir kiekvienais metais mi
ni savo įsteigimo metines. Prie 
gėlėm papuošto stalo nariai ir jų 
draugai susirinkę maloniai šneku
čiavosi. Šeimininkės pagamino 
skanią vakarienę, po kurios klu
bo pirm. V. Skabeikis pradėjo ofi
cialią dalį. Šią dieną veiklios klu
bo sekretorės L. Macijauskienės 
buvo gimtadienis. Jai buvo įteik
ta gėlių, o ji apdalino visus gim
tadienio tortu.

Kiekvienais metais už žuvavimą 
ir meškeriojimą yra įteikiamos 
pereinamos taurės. Šiais metais 
pereinamoji taurė už žuvavimą 
įteikta A. Kvietinskui, o už meš
keriojimą — M. Kokoliui. Pirmi
ninkas pažymėjo, kad M. Kokolis 
už medžiojimą gauna taurę jau 
treti metai.

Po to pirmininkas pagerbė mū
sų buvusį ilgametį KLB Vanku
verio apylinkės pirmininką Balį 
Vileitą, energingą veikėją. Jo dė
ka daug kas padaryta, ir mūsų ko
lonija, nors maža, jo nuopelnu gy
vuoja ir veikia. Taip pat B. Vilei
tą sveikino A. Goransonienė, A. 
Šmitienė ir dr. J. Sakalauskas. Jie 
vaizdžiai apibūdino B. Vileitos 
vęįklą per daugelį metų, jo gabu
mus, ištvermę, kuklumą ir entu
ziazmą. Jį sveikino taip pat ilgai 
buvusi su juo valdyboje L. Maci
jauskienė, įteikdama visų vardu 
medžio drožinį. Už pasidarbavi
mą klubo pirmininkas įteikė pla- 
ketę ilgamatei klubo sekretorei 
L. Macijauskienei.

Loterijos laimingieji buvo St. 
Mikulskienė ir A. Kvietinskas. Kor.

PADĖKA
1986 m. lapkričio 15 d. Medžio

tojų ir meškeriotojų klubo “Beb
ras” rengtame baliuje įvyko ir ma
no pagerbtuvės. Mūsų kolonijos 
lietuvių vardu kalbėjo net keturi 
asmenys — V. Skabeikis — klubo 
pirmininkas, A. Gorensonienė, A. 
Šmitienė ir dr. J. Sakalauskas.

Visi kalbėtojai nepagailėjo gra
žių žodžių, primindami, kas bu

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

IBERŲ PUSIASAL YJE, $15.00, JAV
Motiejus Karaša, GYVENIMO SŪKURIUOSE, $15.00, JAV
Jokūbas Dagys, SCULPTURES (meno albumas), $35.00, JAV
J. Andrius, LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, $6.65, JAV

2.
3.
4.
Užsakymus siųsti: Devenių kultūrinis fondas, P.O. Box 10782, 

St. Petersburg, FL 33733, USA.

na

Viešėdami Čikago/e, 
neužmirškite aplankyti J* VAZNELIŲ

CHICAGO, ILL. 60629
Telefonas 471-1424 

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 Kieta

vo nuveikta per 30 metų. Po kal
bų įteikė dovaną — Trakų pilies 
paveikslą, atvežtą iš Lietuvos su 
kampe pridėta metaline lentele, 
kurioje įrašyti šie žodžiai: Ba
liui Vileitai už didelį veiklos įna
šą ir gražų ilgą vadovavimą Van
kuverio lietuvių visuomenei. Dė
kingi tautiečiai. 1986 m. lapkri
čio mėn. 15 d.

Man tai buvo labai didelė ir ma
loni staigmena, už kurią esu labai 
dėkingas Vankuverio ir apylinkės 
lietuviams, organizatoriams ir 
kalbėtojams. B. Vileita

Aukos laidotuvių 
proga

A. a. kun. dr. Jono Gutausko at
minimui laidotuvių proga aukojo 
Kanados lietuvių fondui:

Delhi Šv. Kazimiero parapijie
čiai: $100 — Alfredas Kupetis; 
$40 — G. E. Rugieniai; $30 — Ston
kų šeima; $25 — Z. P. Augaičiai, 
D. Bartulienė, J. E. Stradomskiai; 
$20 — P. Pargauskas, V. Galeckas, 
P. V. Lapieniai, J. K. Jauneikos, 
B. Lukošienė, J. E. Mačiuliai, K. A. 
Ratavičiai, M. Mickevičienė, V. M. 
Miceikos, A. Augustine, J. L. Vitai, 
Marija Heleniak; $15 — V. A. Čiu- 
prinskai, J. A. Bartulytė-Lach; 
$10 — V. P. Garneliai, V. B. Vytai, 
S. R. Beržiniai, D. J. Žiogai, F. L. 
Gurkliai, B. Rudokienė, A. Panko, 
M. Rudokienė, J. Jurėnas, A. S. 
Steigvilos, A. Kairys, J. M. Rim
kai, D. Augustine; $5 — E. Gu- 
džiauskienė, x.y.; iš viso — $655.

Toronto-Hamiltono tautiečiai: 
$40 — V. T. Gražulis; $25 dr. A. Va- 
ladka, J. Staškevičius; $20 — D. Zu- 
lonas, M. Vaškevičienė, P. Z. Saka
lai, B. F. Šopiai, K. Budrevičius, 
Z. Linkevičius, A. Vaičeliūnas; 
$10 — O. Kirvaitienė, M. Jonušai- 
tis, V. Sendžikas, A. Petkevičius, 
K. A. Ivanauskai, VI. Simanavi
čius, J. Klipčius; iš viso — $300.

Tam pačiam tikslui aukojo “Tė
viškės žiburiams”: $20 — J. Jocas; 
$10 — P. Pekarskienė, A. Kairys, 
A. Budreika, D. Augaitytė, B. Au- 
gaitytė-Molloy, E. Vindašienė, 
A. Aleliūnienė, A. B. Arūnai, Pra
nas Augaitis; $5 — A. S. Steigvi
los, A. Skuodienė, J. Vitkauskas; 
iš viso aukų “TŽ” — $125.

Sąrašą sudarė P. Augaitis.

Čia gausite lietuviškų, knygų, 
plokštelių, odos, medžio dirbinių. 
Ypač didelis gintaro 
išdirbinių pasirinkimas.

J. VARČIUS

Lietuvos kariuomenės at- 
steigimo 68 metų sukaktis To
ronte paminėta specialiomis 
iškilmėmis 1986 m. lapkričio 
23 d., kurias surengė Vlado 
Pūtvio šaulių kuopa. Sekma
dienį, 11 v.r., buvo laikomos 
pamaldos Prisikėlimo švento
vėje, kur su vėliavomis daly
vavo kūrėjai-savanoriai, o Lie
tuvos kankinių šventovėje — 
šaulių, katalikių moterų ir 
skautų vėliavos bei uniformuo
ti šauliai.

Pagrindinis minėjimas įvyko 
3 v.p.p. Lietuvių namų Mindau
go salėje, kur dalyvavo per 
350 tautiečių. Oficialiai da
liai vadovavo Vilniaus šaulių 
rinktinės Kanadoje vicepirm. 
St. Jokūbaitis. Buvo įneštos 
ir scenoje išrikiuotos Lietu
vos, estų veteranų, latvių ve
teranų, Toronto šaulių, kūrė- 
jų-savanorių ir kitų organiza
cijų vėliavos. Gintaras Batū
ra pianinu atliko Kanados 
himną. Įžanginį žodį tarė St. 
Jokūbaitis.

Kun. J. Staškui sukalbėjus 
invokaciją, dalyvavę minėji
me kūrėjai-savanoriai Vladas 
Kazlauskas, Stasys Pociūnas 
ir Liudas Vaštokas buvo pa
gerbti prisegtais gėlių žie
dais. Sveikino estų ir latvių 
veteranų atstovai, KLB krašto 
valdybos vicepirm. H. Stepai- 
tis ir raštu gen. Lietuvos 
konsulas dr. J. Žmuidzinas.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
pakviestas Andrius L. Eiva- 
Eitavičius iš Vašingtono, bu
vęs JAV kariuomenės kapito
nas. Jis yra vaikaitis nepr. 
Lietuvos kariuomenės gene
rolo K. Ladygos. Su svečiu 
publiką supažindino St. Jokū
baitis.

A. L. Eiva tarnavo JAV ka
riuomenėje 1972-80 m. 1972 m. 
baigė West Point karo akade
miją karo inžinieriaus laips
niu. Studijavo Massachusetts 
universitete. Kariuomenėje 
tarnavo specialiame dalinyje 
(Green Beret), kur buvo pa
ruoštas partižaniniams karo 
veiksmams vadovauti. 1980 m. 
pasitraukęs iš kariuomenės 
įstojo į žmogaus teisių gyni
mo organizaciją, kuri aktyviai 
padeda Afganistano laisvės 
kovotojams. Šiuo metu jis yra 
šios organizacijos pirminin
kas.

A. L. Eiva savo kalbos pra
džioje pareiškė, jog domėtis 
Afganistano partizanais — 
laisvės kovotojais jį paskati
no trys dalykai: 1. Lietuvos 
partizanų kovos, apie kurias 
jis sužinojo iš Daumanto kny
gos, 2. sovietų nužudymas jo 
senelio gen. K. Ladygos, 3. vie
no lietuvio, tarnavusio caro 
armijoje veikla Afganistane 
prieš 150 metų.

Pasak kalbėtojo, mūsų mi
nėjimai panašūs į laidotuves, 
nes jie primena, kad senoji 
karta mažėja, o jaunoji — ne
prisideda. Jo nuomone, išeivi
joje reiškiasi sunykimo ženk
lai, okupacinis režimas Lietu
voje stiprėja. Nėra ženklų, kad 
Sovietų Sąjunga būtų pasiruo
šus duoti mūsų tėvų kraštui 
laisvę. Lietuvių laisvės aukos 
yra panašios į Kristaus atpir
kimo auką žmonijai išgelbėti. 
Minėjimai vis dėlto mums nau
dingi, nes žadina laisvės atga
vimo viltį.

Kalbėdamas apie JAV vy
riausybės politiką, jis neigia
mai vertino karinės žvalgybos 
ČIA veiklą po II D. karo, kuri 
nerėmė lietuvių partizanų, bet 
rėmė šnipus, žvalgybininkus, 
kurie parūpindavo amerikie
čių interesams reikalingas ži
nias. JAV vyriausybė nerėmė 
pavergtų tautų išsilaisvinimo 
pastangų Lietuvoje, Lenkijoje, 
Vengrijoje, Čekoslovakijoje 
ir kituose kraštuose.

Šių įvykių įtakoje, 1980 m. 
jau vykstant karui Afganista
ne A. L. Eiva išstojo iš JAV 
kariuomenės ir įsijungė į veik
lą padėti Afganistano laisvės 
kovotojams. Jis buvo pakvies
tas į Afganistaną padėti apmo
kyti laisvės kovotojus. Afga
nistano kovotojai esą susi
skirstę į keletą savarankiškų 
grupių, kurios dažnai tarp sa
vęs nesutaria. Ten jis dirbo 
su viena grupe apie 7 mėne
sius, juos apmokė ir dėl poli
tinių priežasčių grįžo į JAV.

1981 m. A. L. Eiva pradėjo 
veikti su rusų disidentu Bu- 
kovskiu, tarptautinės žmonių 

teisių gynimo organizacijos 
vadovu. Tuo metu afganista
niečių partizanai pagautus 
sovietų armijos belaisvius 
žudydavo. Buvo užmegzti ry
šiai su Afganistano partiza
nais ir sutarta, kad belais
viai nebus žudomi ir bus per
duodami tarptautinės globos 
organizacijoms. 1981 m. buvo 
paimti 9 belaisviai, kurių skai
čius kiekvienais metais didėjo 
ir 1985 m. jų buvo 280. Jie bu
vo išsiųsti į V. Europą ir kai 
kurie pasiekė Š. Ameriką. Sa
vo pranešimą A. L. Eiva ilius
travo skaidrėmis iš Afganista
no partizanų gyvenimo ir to 
krašto kalnynų, kurie saugoja 
partizanus nuo rusų tankų ir 
lėktuvų puolimų. Afganistano 
kovotojai gauna labai silpną 
paramą iš JAV. Lėšas tvarko 
ČIA — karinė žvalgybos įstai
ga. Iš kongreso patvirtintų 
paramai pinigų Afganistano 
laisvės kovotojai gauna tik 
apie 25%. Parama pradėta skir
ti 1980 m. Iš paskirtų $50 mili
jonų partizanai gavo tik $12 
milijonų. 1982 m. jis pats nu
vyko į Afganistaną, susipaži
no su kritiška partizanų veikla, 
kuri buvo susilpnėjusi dėl 
ginklų trūkumo.

Apskritai, JAV vyriausybė 
neturi aiškios Afganistano 
nepriklausomybės gynimo po
litikos, nes ČIA vengia tiesio
ginės konfrontacijos su Sovie
tų Sąjunga. Skirtą finansinę 
paramą afganistaniečiams per 
šešerius metus užblokuodavo 
ČIA viršininko pavaduotojas, 
kuris turėjo ryšių su KGB. Jį 
pašalinus, padėtis šiek tiek 
pagerėjo. Partizanai gavo ge
resnių ginklų, priešlėktuvi
nių raketų, su kuriomis šiais 
metais jau buvo sunaikinti 5 
malūnsparniai ir 16 lėktuvų.

Šiuo metu vyksta kovos su 
komunistine rusiška diktatū
ra ne tik Afganistane, bet ir 
penkiose Afrikos valstybėse. 
Prelegentas buvo ir Afrikoje, 
susipažino su Mozambiko par
tizanų veikla. Tačiau JAV-se 
veikia komunistams palankių 
žmonių suorganizuotas pasi
priešinimas, kad laisvės ko
votojai nebūtų remiami. Jie 
rengia demonstracijas, rei
kalaudami nesikišti į kitų 
valstybių vidaus reikalus, nu
siginkluoti ir siekti taikos, 
kurią, aišku, padiktuos ato
miniais ginklais apsiginkla
vus Sovietų Sąjunga.

A. L. Eivos paskaitos išvada: 
pavergtos tautos neturi vilties 
gauti veiksmingą paramą iš de
mokratinių valstybių. Jos turi 
pačios organizuotai priešintis 
sovietinei vergijai. Raudonoji 
diktatūra ilgainiui neatlaikys 
šio spaudimo ir raudonoji im
perija bus susprogdinta iš vi
daus pavergtų tautų laisvės ko
votojų.

Meninę programos dalį atli
ko sol. V. Povilonis, talkina
mas V. Pečiulio, L. Mockutė, 
padeklamavusi B. Brazdžionio 
eilėraštį “Šaukiu aš tautą”, 
G. Batūra, paskambinęs piani
nu Mocarto kūrinių, ir A. Toto- 
raitienė, paskaičiusi savo poe
zijos.

JAV-bių kariuomenės kapitonas 
ANDRIUS EIVA, kalbėjęs Lietuvos 
kariuomenės atsteigimo metinių 
minėjimuose Toronte ir St. Catha
rines Nuotr. St. Dabkaus

Lietuvos kariuomenės kūrėjai-savanoriai, pagerbti Toronte, minint Lietuvos kariuomenės atsteigimo metines 
Lietuvių namuose. Iš kairės: STASYS RAČIŪNAS, VLADAS KAZLAUSKAS, LIUDAS VAŠTOKAS; gėles prisega 
šaulė IRENA PEČIULIENĖ, gėles laiko šaulys VYTAUTAS PEČIULIS Nuotr. St. Dabkaus

Lietuvos klausimai Vokietijoje
Šeštojo Lietuvių kultūros instituto suvažiavimo darbai

A. LEMBERGAS
I

Atskiros visuomenės išsilai
ko tol, kol sugeba atsakyti į 
joms keliamus gyvenamojo lai
ko ir aplinkos iššūkius. Ši 
reikšminga anglo istoriko A. 
J. Toynbee įžvalga galioja ne 
tik savame krašte gyvenančiai 
tautai, besigrumiančiai su ru
siškuoju šovinizmu už savo eg
zistencijos pagrindus. Juo la
biau tai galioja išeivijai, ne
turinčiai normalių ryšių su sa
vo kilmės kraštu, bet pasiryžu
siai jam tarnauti ir ginti jo 
interesus užsienyje.

Tokiomis mintimis sociolo
gas Vincas Bartusevičius pra
dėjo šeštąjį Lietuvių kultūros 
instituto (LKI) mokslinį suva
žiavimą, kuris įvyko V. Vokie
tijoje, Lampertheime-Huet- 
tenfelde, 1986 m. spalio 17-19 
d.d. Jis priminė prieš 70 metų 
Lozanoje, Šveicarijoje, įvy
kusias dvi lietuvių išeivių 
konferencijas, kurios paliko 
ženklų pėdsaką kovoje už Lie
tuvos nepriklausomybę.

Prieš penkerius metus V. 
Vokietijoje kukliomis jėgo
mis nedidelio entuziastų bū
relio įsteigtas Lietuvių kul
tūros institutas irgi mėgina 
kūrybiškai atsakyti į savo lai
ko ir aplinkos iššūkį, savaip 
prisidėti prie lietuvybės iš
laikymo ir lietuvių tautos tei
sių atgavimo, prie kovos už jos 
didžiąją svajonę — Lietuvos 
nepriklausomybę.

Pagerbdamas mirusį institu
to narį dr. Albertą Gerutį, ins
tituto vedėjas Bartusevičius 
trumpai apžvelgė jo gyvenimo 
kelią, iškeldamas šio užsieny
je gimusio ir didelę gyvenimo 
dalį praleidusio Lietuvos pa
trioto, diplomato, publicisto 
ir istoriko įkvepiantį pavyzdį.

II
Šiemetinis LKI mokslinis 

suvažiavimas vyko lietuvių ir 
vokiečių kalbomis vietos evan
gelikų salėje, globojamas Va
sario 16 gimnazijos. Buvo skai
tomi ir svarstomi šeši praneši
mai iš trijų sričių: religinės 
Lietuvos istorijos, kraštoty
ros bei tautosakos ir šio am
žiaus pradžios politinės isto
rijos.

Pirmasis pranešimas buvo 
skiriamas artėjančiai oficia
laus krikščionybės įvedimo 
sukakčiai. Temą “Šeši krikš
čionybės šimtmečiai Lietuvo
je” apžvelgė instituto narys 
dr. Kajetonas J. Čeginskas, 
ryškindamas pavėluoto krikš
to priežastis ir padarinius 
lietuvių tautos likime, palaips
nišką krikščionybės ir tautiš
kumo simbiozės susidarymą. 
Praeityje lietuviai gynė savo 
suverenumą ir nepriklauso
mybę, laikydamiesi savo gam
tinės religijos ir priešinda
miesi iš užsienio jėga neša
mam naujam tikėjimui. San- 
kirtis kilo dėl nevykusio re
ligijos ir politikos, Bažnyčios 
ir valstybės galių skyrimo. Vi
sos trys pagrindinės krikščio
niškos konfesijos Bažnyčios 
praeityje rėmė lietuviškos 
kultūros susvetimėjimą, kuris 
reiškėsi lenkinimu, vokieti
nimu ir rusinimu. Kovoje su 
Maskvos agresija ir besikei
čiančios visuomenės demokra
tėjimo eigoje katalikybė su
augo su naujausiųjų laikų lie
tuvybe. Krikščioniškoji Lietu
va šiandien gina savo nepri
klausomybę ir tapatybę nuo 
naują tikėjimą brukančių už
puolikų iš Rytų.

Krikščionybė nenaikina pri
gimties vertybių, bet jas kil- 
nina ir tobulina. Šio dėsnio 
nebuvo paisoma, skelbiant 
Evangeliją paskutiniams Eu
ropos pagonims, todėl mažai 
žinių išliko apie senovės bal
tų tikėjimą. Varšuvietis isto
rikas, užsiimąs šios temos ty
rinėjimais, buvo pažadėjęs 
skaityti pranešimą “Baltų dan
gaus dievybės”, tačiau dėl su
siklosčiusių aplinkybių nega
lėjo atvykti. Jį pavadavo dipl. 
bibl. Artūras Hermannas, per
skaitęs pranešimą “Lietuvos 
evangelikų liuteronų Bažny
čia po 1966 metų”. Tai ištrau
ka iš platesnės apimties dar
bo, kurio pradžia buvo skaito
ma ankstesniame instituto su
važiavime. Lietuvos liuteronų 
likučiai, pasak autoriaus, jau
čiasi paveldėtojai Prūsijos 
valstybėje susidariusios maž- 
lietuvių tradicijos, kuriai ar
timesnė daugiau religinio ne
gu tautinio pobūdžio kultūra. 
Jie skirtingai nuo katalikų ver
tina lietuviškos krikščionybės 
pradžią ir atmeta Jogailos 
krikšto minėjimo prasmę.

Nors sovietinis režimas vi
sas religijas neigiamai verti
na ir skriaudžia, tačiau mažu
moje esančias mažiau spau
džia. Tai rodo ir pokarinė Lie
tuvos evangelikų istorija. Dėl 
valdžios atstovų kišimosi į 
Bažnyčios reikalus atskirais 
laikotarpiais padidėdavo vi
daus nesantaika. Ypač didelį 
lūžį tikinčiųjų ir kunigų san
tykiuose sukėlė 1955 m. kon
sistorija. Padėtis aprimo, kai 
vadovavimą perėmė senjoras 
kun. J. Kalvanas. Jo paaukš
tinimas vyskupu kėlė naujų 
ginčų. Dalyvavimas Pasaulio 
liuteronų sąjungoje teikia 
galimybių palaikyti tarptau
tinius ryšius.

Po karo smarkiai pakito tau
tinė Bažnyčios sudėtis — išny
ko vokiečiai. Apie trečdalį su
daro latviai, kiti — lietuviai. 
Per keturis sovietinės valdžios 
dešimtmečius Lietuvos evan
gelikai išlaikė savo pozicijas, 
nedaug sumažėjo, pagerėjo ku
nigų parengimas, sustiprėjo 

Lietuviai kunigai vienuoliai kapucinai — kun. ALFONSAS BERNATONIS 
ir kun. KONSTANTINAS GULBINAS, atšventę auksinę vienuoliško gy
venimo sukaktį 1986 m. rugpjūčio 29 d. V. Vokietijos Dieburge. Su jais 
stovi iš kairės: kun. Kazimieras Senkus, kun. Antanas Bunga — lietuvių 
katalikų sielovados direktorius, kun. Bronius Liubinas, kun. Alfonsas 
Riškus, dalyvavę kuklioje savo tautiečių iškilmėje

ekumeninė dvasia, episkopali- 
nės struktūros įvedimas pasi
teisino. Rūpestį kelia ateitis: 
kur pakryps evangelikų jauni
mas? Kai ką traukia baptistai. 
Patriotiškai nusiteikusius jau
nuolius vilioja Katalikų Baž
nyčia. Paskaitininkas trumpai 
apžvelgė ir Lietuvos reforma
tų padėtį po 1944 metų, pateik
damas daug konkrečių duome
nų. Reformatų Bažnyčia smar
kiai nukentėjo per karą. Jos 
organizacija buvo atkurta 1946 
m. Reformatams padeda liute
ronai, perleidę jiems vieną 
savo kunigą.

Per diskusijas ev. kun. Fri- 
cas Skėrys pastebėjo, kad ir 
Lietuvos evangelikų Bažnyčia 
turi savo kankinių. Jis abe
jojo 600 metų krikšto jubilie
jaus tikslingumu, kai net lat
viai ir estai šiemet paminėjo 
800 metų sukaktį. Dr. P. Rėk
laitis priminė, kad pirmieji 
evangelikų raštai buvo skiria
mi Didžiajai Lietuvai ir tęsė 
ankstesnę bažnytinę katalikų 
literatūros tradiciją. Nėra 
pagrindo, kodėl evangelikai 
neturėtų minėti bendros krikš
čionybės įvedimo sukakties.

Pastebėtina ir tai, kad krikš
čionybės įvedimu bendrai rū
pinosi Jogaila ir Vytautas, to
dėl netikslu kalbėti tik apie 
Jogailos krikštą. Be to, vienos 
sukakties pažymėjimas nepa
neigia kitų sukakčių. Kad ir 
kaip reikšmingi atrodytų anks
tesni krikšto mėginimai, tik
tai su 1387 m. krikštu prasidė
jo Lietuvoje daugiau nebenu- 
trūkusi krikščioniškoji tradi
cija. (Bus daugiau)

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu



Kompozitorius kunigas BRUNO MARKAITIS, SJ, kuriantis specialia oratoriją Lietuvos krikščionybės sukakties 
iškilmei Toronte 1987 mėty lapkričio 14 dieną. Oratorijai tekstą-libretą yra parašęs poetas BERNARDAS BRAZ
DŽIONIS. Nuotraukoje kompozitorius kalba Amerikos televizijoje apie muzikinę savo kūrybą

“Palik tik dainą man”
Solisto Vacio Verikaičio neužmirštamos dainos ir jo 25 metų 

vokalinės veiklos plokštelė
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Muzikinis veikalas krikščionybės sukakčiai
Pokalbis su kompozitoriumi kunigu Markaičiu, kuriančiu oratoriją “Baptizo vos”, kuri bus 

atlikta Toronte 1987 metų lapkričio 14 dieną

— Lietuvos krikščionybės su
kakties komitetas Kanadoje 
yra pakvietęs Jus sukurti ora
toriją, kurią pagrindinėje iš
kilmėje atliktų jungtinis cho
ras su solistais ir orkestru. 
Kaip toli yra pažengusi tos ora
torijos kūryba?

— Yra parašyta apie trečda
lis, bet dar ne viskas kaligra
fiškai nukopijuota. Mat dides
nio kūrinio atvejyje būtinai 
reikalingas klavyras, iš kurio 
gali šiam muzikiniu! įvykiui 
pasiruošti tiek solistai, tiek 
chorvedžiai su choristais, tiek 
akompaniatoriai.

— Kaip pavadinsite savo 
oratoriją ir kokia bus jos struk
tūra?

— Oratorija pavadinta “Bap
tizo vos” — “Krikštiju jus”. 
Jos struktūra: pusiau tradici
nė, pusiau šiuolaikinė. Todėl 
ji griežtai nesilaiko Bacho 
ar Haendelio formų, bet įveda 
daugiau elementų, atsižvelg
dama į vietines solistų ir mu
zikinių vienetų jėgas. Be miš
raus jungtinio choro, dalyvaus 
dar vyrų ir vaikų chorai, ne
kalbant apie jūsų pasididžia
vimo vertą “Volungės” chorą.

— Kokią pagrindinę idėją 
siekiate išryškinti savo kūri
nyje?

— Pagrindinė idėja: Dievo 
malonės krikšte pergalė laiko 
tėkmėje. Idėja iškelia tris is
torinius periodus: 1. pagony
bės laikotarpį, 2. Krikšto fak
tą ir krikštijimo pažangą, 3. 
Šiandien persekiojamą Bažny
čią Tėvynėje.

— Ar Kanados lietuvių cho
rai bus pajėgūs atlikti tokio 
masto kūrinį?

— Apskritai, džiugu ir man, 
kaip kompozitoriui, itin smagu 
konkrečiai patyrus, kad vieti
nės jėgos yra ir talentingos, 
ir gausios. Todėl aš neturiu 
jokių abejonių dėl chorų pa
jėgumo.

— O kaip su publika? Ar kū
rinys bus lengvai supranta
mas?

— Kiekvienas naujas kūri

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Gyvenimo kaina
Užmoku savimi už valandą kiekvieną - 
jas iš gyvenimo aruodų aš semiu.
Nejieškau deimantų, netrokštu gulbės pieno, 
nei mistikos prabėgusių dienų.
Bet trupa valandos, kaip baltos marių smiltys, 
ir lekia metai, praradimais nešini.
Daug iš griuvėsių jau piliakalnių supilta, 
tik gyvas lieka laimės troškulys.
Kai tiksi laikrodžio nepavargstanti švytuoklė, 
ji neša ir mane su savimi kartu.
Žinau — turėsiu atiduoti savo duoklę 
savo širdies ritmingu plakimu.
Užmoku savimi už valandą kiekvieną - 
su ja būties savosios dalį prarandu...
Tegul kiti sau geria gulbės pieną: 
aš pasitenkinsiu mažu...

nys, ypač didesnio masto for
mos prasme, yra paslaptingas 
Nežinomasis. Tai galioja ir 
mano oratorijai “Baptizo vos”, 
kurios premjera bus Toronto 
mieste 1987 metais. Tai viena 
medalio pusė. Kita gi išreikš- 
tina dviem veiksniais, būtent 
tiek poetas savo librete, tiek 
kompozitorius savo muzikoje 
stengiasi prieiti prie atlikė
jo ir klausytojo tiesiausiu, 
suprantamiausiu keliu. Vadi
nasi, poetinės ir muzikinės 
priemonės yra kuo papras
čiausios. Žinoma, paprastu
mas nėra banalumas. Todėl 
kūrėjui įkūnyti grožį papras
tume yra nelengvas uždavinys.•

— Ar toje oratorijoje ne
numatoma įvesti šiek tiek vai
dybinio elemento?

— Nors kai kurie muzikolo
gai, kaip paaiškinimą, orato
riją vadina “statine opera”, 
atseit muzikiniu veikalu, ku
riame nėra fizinio judesio, 
vis dėlto fizinio judesio bei 
veiksmo iliuziją gali sukurti 
ir poezija, ir muzika. Taigi, 
nors oratorijoje nebus vaidy
binio elemento, tačiau bus 
chorų ir solistų persigrupa- 
vimų.

— Kai kurie muzikai yra lin
kę oratoriją vadinti kantata? 
Ar yra skirtumas tarp tų dvie
jų žanrų?

— Oratorija, kaip taisyklė, 
yra gerokai stambesnis kūri
nys už kantatą. Be to, oratori
jų temos yra religinės. Kanta
ta gali pasirinkti religinę ar
ba sekuliarinę temą.

— Ir oratorijai, ir kantatai 
reikia poetinio teksto — libre
to. Kas parašė tekstą jūsiškei 
oratorijai?

— Mano oratorijai libretą 
parašė poetas Bernardas Braz
džionis, kuriam religinės ir 
tautinės temos yra savos ir gi
liai išgyventos.

— Kada numatote užbaigti 
užsimotą kūrinį ir pradėti dar
bą su chorais?

— Oratorijos klavyras bus 
baigtas kovo viduryje. Tačiau 

tiek solistams, tiek chorams 
bus prisiunčiama naujos muzi
kos pastoviu reguliarumu. Į 
Torontą repeticijoms grįšiu 
apie gegužės mėnesio vidurį.

— Ar manote, kad užteks lai
ko chorams, solistams ir or
kestrui pasiruošti iki iškilmių 
datos, t. y. 1987 metų lapkričio 
14 dienos?

— Taip. Pirmiausia, turiu 
galvoje chorų pajėgumą. Ant
ra, chorvedžių patyrusį suge
bėjimą, profesijonalumą ir 
pasišventimą choriniam dar
bui. Trečia, solistų talentin
gumą.

— Pagaliau leiskite pateikti 
asmeninio pobūdžio klausimą: 
Esate kunigas, jėzuitas, studi
javęs filosofinius bei teologi
nius mokslus. Kur gavote muzi
kinį pasiruošimą ?

— Pradinį ir aukštesnį muzi
kinį išsilavinimą esu gavęs 
Vokietijoje ir Anglijoje. Aukš
tesnę muzikos teoriją (ad
vanced theory) ir kompoziciją 
esu studijavęs De Paul univer
siteto muzikos mokykloje su 
Alexander Cherepnine ir su 
Dr. Bernard Dieter Čikagos 
muzikos kolegijoje.

— Ar esate sukūręs plates
nio masto muzikinių kūrinių, 
jau išvydusių koncertinę sce
ną?

— Esu sukūręs apie 100 mu
zikos kūrinių. Jų dauguma — 
didesnės apimties tiek voka
liniai, tiek instrumentiniai. 
Esu sukūręs tris kantatas ir 
oratoriją “Šimtas saulių”. Be 
to, esu sukūręs pianino kon
certą nr. 1; koncertinus nr. 1. 
nr. 2 ir nr. 3; simfoninę kan
tatą “Vilniaus varpai”; smuiko 
sonatą in D major; styginį kvar
tetą nr. 1; kvintetą pučiamie
siems; sekstetą pučiamiesiems 
ir fortepionui; dvi siuitas so
listams su kameriniu orkestru. 
Visą eilę mano kūrinių yra at
likę šie muzikiniai vienetai: 
Baltimore Symphony; Chicago 
Symphony su Čikagos lietuvių 
operos choru; instrumentiniai 
ansambliai iš Niujorko Phil
harmonic, Tampa — St. Peters
burg Philharmonic, Chicago 
Lyric Opera ir t.t. Daugelį sa
vo kūrinių esu pats dirigavęs. 
Esu dirigavęs Niujorko Inter- 
faith chorą, atliekantį mano 
“Community Mass” Carnegie 
Hall.

— Taigi esate jau patyręs 
kompozitorius. Turbūt įgautoji 
patirtis įgalins jus sėkmingai 
baigti pradėtą oratoriją ir joje 
atskleisti lietuvių tautos įsi
jungimą krikščionybėn?

— Jau komponuoju daugiau 
kaip 35 metai. Ir visa tai prasi
dėjo, kai dar nebūdamas pil
nų penkerių metų bandžiau 
užsiristi ant suoliuko ir pasiek
ti fortepiono klavišus. Tai bu
vo magika, kuri manęs neaplei
do visą gyvenimą. Dabar labai 
geidžiu, kad mūsų bendras 
darbas atneštų žavingų rezul
tatų.

KAZYS MILERIS

1985 m. Toronto lietuvių or
ganizacijos nusipelniusiam so
listui ir chorvedžiui V. Veri- 
kaičiui jo amžiaus 60 m. sukak
ties proga surengė įspūdingą 
jo pagerbimą. Prabėgo dar vie- 
neri metai. Kadaise Petrašiū
nus palikęs jaunas vaikinukas, 
dabar jau šarma padengtais 
smilkiniais iškilusis išeivi
jos solistas ir chorvedys pra
deda vis daugiau kalbėti apie 
savo ateinančias pensininko 
dienas. Tuos greit bėgančius 
savo amžiaus metus, atrodo, 
jaučia mūsų talentingasis mu
zikos darbuotojas, nes ir sa
vo dabartinės plokštelės vir
šelyje įrašė: “Metai byra tar
si trupiniai nuo juodos mūsų 
sodžiaus duonos kepalo”.

Praleidęs jau tiek daug sa
vo muzikinio gyvenimo metų, 
V. Verikaitis, atrodo, dabar 
žvilgtelėjo atgal į savo sofis
tinę karjerą ir ryžosi surink
ti bent iš savo 25 praėjusių me
tų keletą charakteringesnių 
tų laikų savo įdainavimų ir 
padaryti iš to plokštelę. Tas 
sumanymas nebuvo jam jau 
toks lengvas įgyvendinti, 
nes tai buvo seni laikai, buvo 
sunkumų tuos įrašymus suras
ti ir juos patobulinti. Tais 
laikais magnetofoniniai įra
šymai nebuvo dar taip tobuli. 
V. Verikaičio pasiryžimas nu
galėjo visus sunkumus, ir 
plokštelę jau turime. Lietu
viškoji visuomenė gali pasi
gėrėti šiuo naujuoju muziki
niu įnašu į mūsų kultūros lo
byną.

Muzikinis recenzentas, ap
rašydamas naujai pasirodžiu
sią plokštelę, paprastai gili
nasi ir aprašo, kaip ten toji 
daina bei muzika atlikta. Ei
liniam plokštelės pirkėjui dau
giau svarbu, kas toje plokšte
lėje atliekama ir kaip viskas 
skamba. Tad aš čia tik noriu 
pasidalyti mintimis apie nau
jąją V. Verikaičio plokštelę 
su lietuviškų plokštelių rin
kėjais, kuriais turbūt mes dau
gelis esame.

Naujoji sol. V. Verikaičio 
plokštelė pavadinta “Palik tik 
dainą man”. Tai dešimties dai
nų rinkinys, kuriose sofistas 
dainuoja pritariant keliem 
skirtingiem choram, keliem 
skirtingiem orkestram ir skir
tingiem akompanuotojam. Šio
je plokštelėje sol. V. Verikai
tis atlieka harmonizuotas liau
dies dainas ir originalius lie
tuvių bei pasaulinių kompozi
torių kūrinius. Tie įrašymai 
buvo padaryti skirtingose vie
tovėse — Toronte, Klivlande, 
Čikagoje, Niujorke, Įrekorduo- 
tų dainų repertuaras labai 
įvairus ir įdomus. Visos čia 
dainos pažymėtos įrekordavi- 
mo datomis, kurios maždaug 
apima 25 metų laikotarpį.

Abiejose plokštelės pusė
se rasime po penkis ne vieno
do ilgumo įrašymus. Prasideda 
su tituline plokštelės daina 
“Palik tik dainą man” J. Ba
šinsko. Tai yra pats paskuti
nis arba naujausias plokšte
lėje sofisto įdainavimas, pa
žymėtas 1983 m. data. Čia so
fistą palydi orkestras. Pirmą 
sykį V. Verikaitį išgirdome 
šią dainą dainuojant kadaise 
su Hamiltono mergaičių cho
ru. Dainos įrašas labai geras, 
gražiai ir melodingai skamba 
sofistas ir jį palydintis or
kestras.

Sekanti yra liaudies daina 
“Iškasiu šulnelį”, harm. A. Mi
kulskio. V. Verikaitis čia nu
skamba šviesiai, gyvai, liau
diškai, palydint Klivlando 
Čiurlionio ansambliui. (Šiame 
įrašyme dainuoja dar ir sol. 
Aid. Stempužienė).

TrečiojTdaina yra “Idealas”, 
F. P. Tosti, užrašyta dar 1958 
m.; sofistui akompanuoja P. 
L’Heureux. Ši daina atrodo tu
ri labai daug žodžių ir nela
bai daug melodijos. A. Vana
gaičio “Naktis” įrekorduota 
irgi tais pačiais metais. Dai
nuoja tada dar jaunas barito- 
nas-bosas V. Verikaitis labai 
aukštame registre su lietuvių 
kvarteto palyda. Daina nu
skamba labai melodingai, tik 
viskas kažkaip panašu į mūsų 
girdėtus amerikietiškus “Bar
bershop” kvartetus.

Pirmoji plokštelės pusė už
baigiama A. Mikulskio harmo
nizuota liaudies daina “Vaidi
lučių malda”. Čia jau ilgesnis 
įdainavimas, kurį palydi Čiur
lionio ansamblio moterų cho

ras ir kanklių orkestras. Tai 
liūdno skambesio daina su 
liaudiškais melodijos ištęsi
mais.

Antroje plokštelės pusėje V. 
Verikaičio dainos išsilieja 
kiek šviesesniu atspalviu. So
fistas pradeda su kompoz. J. 
Karnavičiaus jaunojo bajoro 
daina iš operos “Gražina”, ku
ri buvo užrašyta anais laikais 
Niujorke, dar dainuojant su 
Toronto “Varpo” vyrų choru. 
Šis trumpas dalykėlis besi- 
klausiančiam yra perteikia
mas su dideliu artistiniu už
moju.

Antra daina — visų mėgsta
mas lengvas, jaunatviškas 
“Lauksiu tavęs ateinant” tan
go, A. Raudonikio. Sofistą pa
lydi Hamiltono mergaičių cho
ras “Aidas”, kuriam tais me
tais V. Verikaitis vadovavo. 
Graži melodija, kurios galima 
klausytis ir šokti.

Dainuojama dar viena A. Mi
kulskio harmonizuota liaudies 
daina “Laivinė” su Čiurlionio 
ansambliu. Tai daina turinti 
savo originalų harmoninį 
skambėjimą. Solistas šiai dai
nai teikia gerą emocinę inter
pretaciją; labai geras ir čiur- 
lioniečių prisitaikymas. Girdi
si ir kanklės, nors jos ten nė
ra pažymėtos.

Dainuojant Markizo ariją 
iš operetės “Kornevilio var
pai”, P. Planquette, solistas, 
akompanuojamas muz. St. Gai- 
levičiaus, skamba pasigėrėti
nai, nes dainuoja patogioje sa
vo balso skalėje. Čia mūsų dai
nininkas, kaip ir visuose savo 
soliavimuose, nebando rodyti 
savo balso galybės, bet dau
giau paiso geros kūrinio inter
pretacijos bei nuotaikos.

Plokštelė užbaigiama su A. 
Dvorako “Namo”. Tai tėviškės 
ilgesio daina, kur solistą pa
lydi Hamiltono mergaičių cho
ras “Aidas”, kuris tais laikais 
buvo dar labai gausus ir stip
rus. Malonaus tembro, skam
bus ir grynas solisto daina
vimas, pritariant mergaičių 
balsams; tą tėvynės išsiilgi
mo šauksmą padaro labai grau
dų.

Daugeliui mūsų gali būti ne
suprantamas solisto parinki
mas tų dainų savo plokštelei. 
Tiesa, jos visos čia yra skam
bios ir įdomios, bet V. Veri
kaitis su chorų ir orkestrų pa
lyda yra mums dainavęs labai 
daug mūsų mėgstamų melodi
jų. Kur gi ta mūšy “Baltos gė
lės”, kompoz. J. Švedo daina, 
dainuota su tuo pačiu “Aido” 
choru? Anais laikais koncertų 
salėse publika vis šaukdavo, 
prašydama tos dainos. O kur 
“Mano kaimas”, harm. V. V. 
daina, kur D. Britanijos “Aro” 
gastrolėse publika nenuleis
davo solisto nuo scenos, tos 
dainos nepakartojus? Iš plokš
telėje surašytų dainų datų rei
kia spėti, kad mūsų solistas 
norėjo savo išleistoje 60 am
žiaus metų sukakties plokš
telėje duoti pačius būdingiau
sius to laiko įdainavimus, iš
sakyti savo dainų istoriją. Tie
sa, kiekviena daina turi savo 
žydėjimo laikotarpį, bet gerų 
dainų ir gerų dainininkų žydė
jimo laikotarpis neribotas. Jei 
kieno nors jautri ausis čia tą 
senų magnetofoninių juoste
lių perrašymo netobulumą ir 
pajunta, tai tas dar nenustel
bia gero dainininko ir geros 
dainos. Ne iš tokių juostų žmo
nės dar tebesiklauso K. Pet
rausko, A. Šabaniausko, dar 
ant vaškinių cilinderių rekor- 
duoto Enrico Caruso daina
vimo.

Plokštelė apgaubta gražiu, 
estetišku viršeliu, sukurtu 
dailininko A. Žemaičio (tur
būt slapyvardis). VI. Šaltmi- 
ras suglaustai aprašo sol. V. 
Verikaičio muzikinį gyvenimą. 
Plokštelė pagaminta SNB stu
dijoje, išleido “Vilnius Re
cords” Montrealyje. Ją galima 
gauti lietuvių knygynėliuose 
bei kreipiantis į “Vilnius Re
cords”, 6517-13E Ave. Mont
real, Que. HIX 2Y9, tel. (514) 
376-3261.

Bookbinding Studio 

“SAMOGITIA” 
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

Baltiečių draugija naująjį sa
vo koncertų sezoną Bostone pra
dėjo lapkričio 2 d. latvio pianis
to Arvio Sinkos koncertu. Antra
jame koncerte 1987 m. sausio 25 
d. dalyvaus estas fleitistas Edgars 
Kariks ir latvė pianistė Mara Bie- 
zaitis, trečiajame balandžio 5 d. — 
lietuvis pianistas Vytautas Bakšys, 
gimęs 1959 m. rugsėjo 24 d. Bos
tone, baigęs N. Anglijos konser
vatoriją, koncertavęs ne tik Ame
rikoje, bet ir Prancūzijoje, Švei
carijoje, laimėjęs kelias premijas.

Povilo Mieliulio trijų dalių ora
toriją “Mozė” Čikagos lietuviams 
1987 m. sausio 4 d. evangelikų 
“Tėviškės” parapijos šventovėje 
atliks vokalinis VI. Jakubėno an
samblis, parapijos choras ir lietu
viai instrumentalistai. Solistais 
pakviesti - Eglė Rūkštelytė, Vik
toras Mieliulis, jn., Aldona Bunti- 
naitė, Gražina Stauskaitė ir Vik
toras Mieliulis, sn.

XXXIII-sis “Santaros-Šviesos” 
suvažiavimas įvyko š. m. rugsėjo 
4-7 d.d. Taboro Farmoje, Mičiga
no valstijoje. Paskaitas skaitė: 
Vytautas Kavolis — “Nusivylimas 
istorija ir savivaizdos revidavimas” 
(ankstesniuose pranešimuose spau
dai — “Nusivylimas istorija ir iš
tikimybės kuždesys”), Algis Mic- 
kūnas — “Sąžinės istorinės formos 
ir dabartinis supratimas”, Ilona 
Gražytė-Maziliauskienė — “A. 
Nykos-Niliūno amžinasis grįži
mas”, Rimvydas Šilbajoris — "Kai 
kurie A. Nykos-Niliūno eilėda
ros aspektai”, Viktoras Nakas — 
“Lietuvių gyvenimas ir veikla ame
rikietiškoje aplinkoje”, Saulius 
Sužiedėlis — “Požiūriai į liaudį 
XIX š. Užnemunėje”, Edvardas 
Kaminskas — “Medicinos etika”, 
latvis Valdis Zeps — “Namų kal
ba svetimoje šalyje”. Kanadietis 
Antanas Šileika kalbėjo tema 
“Jaunesnieji lietuviai meninin
kai Kanadoje”. Jo sąrašan buvo 
įtrauktas grafikas Otis (Kazimie
ras) Tamašauskas, poetas Ray Fi
lip (Raimundas Filipavičius), 
“rock” muzikos atstovė Jennifer 
Dean (Kristina Puidokaitė). Jie 
plačiai žinomi kanadiečiams, ta
čiau beveik negirdėti lietuviams. 
Poetas Ray Filip, dalyvavęs suva
žiavime, prabilo į jo dalyvius, 
pusiau lietuviškai ir pusiau ang
liškai papasakodamas savo prover
žį Kanados poezijom Jis taipgi 
dalyvavo literatūros vakare, ku- 
rin Nijolė Martinaitytė įsijungė 
poezijos rečitaliu “Mergaitė, mo
teris ir A. Nyka-Niliūnas”. Savo 
eilėraščius skaitė Rimas Vėžys. 
Dalyviai turėjo progą susipažin
ti su R. Filipo ir Eglės Juodval- 
kės kūriniais. Grafikos darbų pa
rodą buvo surengusi torontiškė 
dail. Snaigė Valiūnaitė-Šileikienė.

“Santaros-Šviesos” suvažiavi
me dalyvavo Vilniaus jaunimo 
teatro aktorius Vladas Bagdonas 
ir rašytojas Juozas Aputis. Akto
rius V. Bagdonas kalbėjo apie sa
vo kelią scenon, Vilniaus jaunimo 
bei kitus dabartinius teatrus, Vil
niuje garsėjantį rež. Eimantą Ne
krošių. Savo rečitalin V. Bagdo
nas, atliekantis pagrindinį vaid
menį Justino Marcinkevičiaus dra
moje “Daukantas”, įjungė Dau
kanto vaidmens ištraukų, V. My
kolaičio-Putino eilėraštį “Marche 
macabre”, du vaikams skirtus Ro
mo Sadausko kūrinėlius. Rašyto
jas J. Aputis, pasižymėjęs nove
lėmis, skaitė paskaitą “Broniaus 
Radzevičiaus kūrybos genezė” 
apie išeivijoje beveik negirdėtą 
rašytoją, gimusį 1940 m. gruo
džio 24 d. Kaune, pakrikštytą Rad
viliškyje. Dėl to dokumentuose 
jo gimtaviete įrašytas Radviliškis. 
Vėliau šeima apsigyveno vienkie
myje netoli Utenos. Motina mirė, 
jos nerado 1944 m. iš fronto grįžęs 
tėvas. Bronius Radzevičius tapo 
visišku našlaičiu, nes jam ir susi
lauktas tėvas atrodė svetimu žmo
gumi, vaiko gyveniman atvedusiu 
svetimą pamotę. Tėvas, mėgdavęs 
išgerti, nuskendo 1958 m. rudenį. 
B. Radzevičius bandė studijuoti, 
įsigijo frezuotojo specialybę pro
fesinėje mokykloje, dirbo gamyk
loje. Paskui vėl grįžo Vilniaus uni
versitetam, pasirinkdamas lietuvių 
kalbos ir literatūros fakultetą. 
1970 m. išleido novelių rinkinį 
“Balsai iš tylos”, po devynerių 
metų — “Prieaušrio vieškelių” I 
dalį. Pasak J. Apučio, jo kūriniuo
se buvo jaučiamas kažkoks sun
kiai nusakomas dvasios plazdeni
mas, išreikštas paprastais žodžiais, 
paprastu sakinio bangavimu. 1980 
m. spalio 10 d. B. Radzevičius 
nusiskandino. Tik tada lengviau 
buvo galima suprasti jo kūryboje 
užtinkamą vandens motyvą. Šei
mą ištiko tragiškas trijų jos narių 
nuskendimas — senelio, tėvo ir 
sūnaus.

Palangoje tvirtai įsipilietino 
skulptorės dail. Nijolės Gaiga
laitės kompozicija “Jūratė ir Kas
tytis". Populiari ir skulptūrų kie
melyje išstatyta balto marmoro 
skulptūra “Lopšinė”. Netrukus 
Palangą papuoš dar vienas N. Gai
galaitės kūrinys “Laumės” — de
koratyvinė kompozicija, kurioje 
trys moterys pasilenkusios ties 
mažu vaikeliu. N. Gaigalaitė bai
gia kurti ir Vilniui skirtą kompo
ziciją “Vilnelė ir Neris”, kuri bus 
pastatyta prie šjų upių santakos.

Tradicinis “Muzikos ruduo 86” 
buvo pradėtas spalio 23 d. Drus
kininkuose prie M. K. Čiurlionio 
paminklo. Čia ąžuolo lapų vaini
ku papuoštas kompoz. Jonas Na- 
bažas, laimėjęs šiemetinę “Kul
tūros barų” žurnalo premiją. M. 
K. Čiurlionio namelyje ir “Dai
navos” sanatorijoje skambėjo lie
tuvių kompozitorių—M. K. Čiur
lionio, S. Šimkaus, J. Nabažo, K. 
Kavecko, V. Laurušo, J. Juzeliū
no, J. Tamulionio, P. Dikčiaus, 
A. Lapinsko, A. Martinaičio kūri
niai, atliekami dainininkų G. Kau
kaitės ir V. Daunoro, pianistų B. 
Vainiūnaitės ir V. Korio, smuiki
ninko R. Butvilos, akordeonistų 
dueto E. Gabnio ir G. Savkovo. 
Kamerinės muzikos koncertas įvy
ko Vilniuje, Meno darbuotojų rū
muose. Jo programon buvo įtrauk
tos P. Fledžinsko, V. Klovos, G. 
Kuprevičiaus, O. Narbutaitės, V. 
Bartulio kompozicijos. “Muzikos 
ruduo” per penkiolika metų yra 
apkeliavęs visą Lietuvą. Šiemet 
šią tradiciją tęsė dvi kompozito
rių, muzikologų ir atlikėjų gru
pės: viena lankėsi Joniškio rajo
ne, kita — Mažeikių.

Išeivijos dail. Viktoro Petra
vičiaus amžiaus aštuoniasdešimt
metis paminėtas jo grafikos darbų 
paroda, atidaryta spalio 28 d. Vil
niuje, centriniuose Lietuvos dailės 
muziejaus rūmuose. Parodai buvo 
sutelktos sukaktuvininko sukur
tos iliustracijos liaudies pasakoms 
“Gulbė karaliaus pati”, “Marti iš 
jaujos”, B. Sruogos, S. Čiurlionie
nės ir L. Janušytės knygoms, tarp
tautinių apdovanojimų susilaukę 
estampai, pirmaisiais pokario me
tais išeivijoje sukurtos graviūros 
tėvynės ilgesio, lietuvių liaudies 
dainų temomis. Parodą papildė 
naujausių medžio raižinių rinki
nys, autoriaus dovanotas Lietu
vos dailės muziejui. Parodos ati
daryme kalbėjo naujasis “Tėviš
kės” drugijos pirm. V. Sakalaus
kas.

Viktoras Miliūnas, dramatur
gas, prozinininkas ir vertėjas, po 
ilgos ir sunkios ligos mirė š. m. 
lapkričio 9 d. Velionis gimė 1916 
m. vasario 16 d. Škotijoje, Blan- 
taire vietovėje. Augo Lietuvoje, 
kur jį atsivežė 1921 m. grįžę tė
vai. Čia jis baigė Vilkaviškio gim
naziją, studijavo prancūzų kalbą 
Kauno ir Vilniaus universitetuo
se, lankė dramos studiją. 1940- 
44 m. dirbo aktoriumi Vilniaus 
“Vaidilos” teatre, 1945-48 m. — 
Vilniaus dramos teatre, savait
raščio “Literatūra ir menas” re
dakcijoje. 1954-59 m. vadovavo 
Lietuvos rašytojų sąjungos dra
maturgų sekcijai. Pradėjo rašy
ti pjeses saviveiklininkams, o vė
liau — ir profesiniams teatrams, 
kurių scenas pasiekė: “Še tau, 
kad nori!”, “Vidurdienio debe
sys”, “Žuvėdros palydi”, “Odisė
jas vis negrįžta”, “Pasivaikščio
jimas mėnesienoje”, “Karuselė”. 
Pastaraisiais metais rašė nove
les, įtaigiai vaizduojančias pama
rio žvejų darbą ir buitį, knygeles 
vaikams. Velionis lietuvių kalbon 
yra išvertęs keliasdešimt rusų bei 
kitų tautų rašytojų knygų.

Skulptoriaus Petro Aleksandra
vičiaus 80 metų amžiaus sukaktis 
plačiai paminėta spaudoje. Jis gi
mė 1906 m. spalio 21 d. Vartuo
se, Marijampolės srityje. Skulptū
rą studijavo pas K. Šklėrių ir J. Zi
karą Kauno meno mokykloje, ku
rią baigė 1933 m. Kauno univer
sitete studijavo literatūrą, peda
gogiką ir psichologiją. Dailės gy
venime pasižymėjo skulptūrinė
mis kompozicijomis ir portretais. 
Žemaitės kompozicija puošia Vil
nių, A. Vienuolio — Anykščius, 
paminklinis XIX š. kultūrininko 
Lauryno Ivinskio biustas — Kur
šėnus. Skulptūriniuose portre
tuose P. Aleksandravičius yra 
įamžinęs nemažai žymių lietuvių 
— 1863 m. sukilimo Lietuvoje va
dą kun. Antaną Mackevičių, V. 
Mykolaitį-Putiną, Antaną Miški
nį, Konradą Kavecką, Juozą Mil
tinį, Balį Sruogą, V. Krėvę-Mic
kevičių, dailininkus — J. Vieno- 
žinskį, N. Petrulį, J. Kėdainį, L. 
Strolį, J. Kuzminskįbei kitus.

V. Kst.
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KASOS VALANDOS: MOKA UŽ:

Pirmadieniais 9.30-3.30 90-179 d termin. ind. ................ 63/4%

Antradieniais 9.30-3.30 180-364 d. termin. ind. 
term, indėlius 1 metų

................ 7'/4%

................ 73/4%
Trečiadieniais 9.30-3.30 term, indėlius 2 metų . ................ 73/4%
Ketvirtadieniais 9.30-8 term, indėlius 3 metų . ................ 73/4%
Penktadieniais 9.30-8 GIC - 1 metų .............. ................ 8’74%

Šeštadieniais 
Sekmadieniais

9 -1
9-12 30

pensijų s-tą................
spec. taup. s-tą..........
taupomąją s-tą ..........

................  73/4%

................ 6’/2%

................ 6 %
kasd. taupymo s-tą ... ................ 6 %

ANAPILYJE skyrius depozitų-čekių s-tą .... ................ 5 72%

veikia sekmadieniais DUODA PASKOLAS:
9.30 v.r.-1 v.p.p. asmenines nuo .........

mortgičius nuo..........
.............. 11 % 
93/4% - 12 %

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75f7 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). Neimamo mokesčio už išrašytus čekius 
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PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

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

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
apsaugos nuo atominių Sovie
tų Sąjungos smūgių. Rezoliuci
jų autoriai užmiršo, kad JAV 
skriejančių bombų bandymus 
Kanadoje leido ministerio 
pirm. P. E. Trudeau liberalų 
vyriausybė. Tokias rezoliuci
jas J. Turneris galės atmesti, 
bet jam vis dėlto reikės įtikin
ti liberalus, kad jos nereikalin
gos, tildyti atmetamų rezoliuci
jų autorius. Suvažiavime nebu
vo pasiekta vieningos rezoliu
cijos laisvos rinkos su Ameri
ka klausimu, kuris gali iškil
ti sekančiuose parlamento rin- 
kimuse. Laisvą rinką remia ir 
jos siekia konservatorių vy
riausybė.

Laisvas nuo branduolinių 
ginklų zonas labiausiai garsi
na nerealiomis svajonėmis gy
venantys NDP socialistai. To
kia zona jau paskelbta libera
lų valdoma Ontario provincija. 
Rezoliuciją pasiūlė socialis
tų atstovas R. Johnstonas. Tei
sę privatiems pasiūlymams tu
ri visi Ontario parlamento na
riai. Nerimti pasiūlymai daž
niausiai nesusilaukia pakan
kamo pritarimo. Toks buvo ir 
R. Johnstono pasiūlytas Onta
rio provincijos paskelbimas 
laisva zona nuo branduolinių 
ginklų. Rezoliucija draudžia 
branduolinių ginklų gabeni
mą, bandymus, jų išdėstymą 
ir net gamybą Ontario terito
rijoje. Prieš trejus metus toks 
R. Johnstono pasiūlymas buvo 
atmestas 64:38 balsų rezulta
tu kaip politinis pokštas, o šį 
kartą susilaukė netikėto pa
tvirtinimo 61:9 balsų daugu
ma. Devynių balsų opoziciją 
suorganizavo ukrainiečių kil
mės konservatorius Y. Shymko, 
norėdamas, kad Maskvai pa
taikaujanti rezoliucija nebū
tų priimta vienbalsiai. Y. Shym
ko, gavęs dvi minutes laiko,

sutiko Ontario provinciją pa
skelbti laisva zona, jeigu So
vietų Sąjunga panašiai pasi
elgs su Estija, Latvija, Lietu
va, Gudija ir Ukraina, iš jų 
išsigabendama branduolinius 
ginklus.

Negalvojantys Ontario par
lamentarai nepritarė Y. Shym
ko pasiūlytai pataisai ir R. 
Johnstono rezoliuciją priėmė 
be pataisos. Liberalo prem
jero D. Petersono tada nebuvo 
parlamente. Jis daro išvadą, 
kad rezoliucija neturi vyriau
sybę įpareigojančios galios. 
Ji tėra nuomonės pareiški
mas. Deja, tas nuomonės pa
reiškimas tarnauja sovietinei 
M. Gorbačiovo propagandai, 
jokios naudos neduodamas On
tario gyventojams. Socialis
tui R. Johnstonui turėtų būti 
žinoma, kad visus krašto ap
saugos ir užsienio politikos 
reikalus tvarko Kanados vy
riausybė. Provinciniai parla
mentai negali nustatyti gink
lų gamybos, jų išdėstymo pro
vincijose. Branduolinių gink
lų įvežimą gali sustabdyti tik 
Kanados vyriausybė.

Elnių bandas Laplandija va
dinamoje šiaurinėje Suomijos 
ir Švedijos dalyje augina ma
žaūgiai klajokliai lapiai. Jiems 
didelį nuostolį padarė radia
cijos išsiveržimas atominėje 
Černobilio elektros jėgainė
je. Ypač daug radiacijos su
traukė kerpės, kuriomis minta 
elniai. Daug elnių teko sunai
kinti, nes jų pienas ir mėsa 
pasidarė pavojingi žmogui. 
Daug lapių šeimų dabar galvo
ja apie persikėlimą Kanadon, 
kur jie vėl galėtų užveisti savo 
elnių bandas šiaurėje. Lapių 
atstovai jau lankėsi Kanadoje 
ir tuo reikalu tarėsi su Kana
dos šiaurėje gyvenančiais eski
mais bei indėnais.

sniego

MUGĖ 
salėje

AP GOMES
Real Estate & Insurance Ltd. _

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

AfA 
KAZIMIERUI STANKUI 

mirus,
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame žmoną 
VANDĄ, dukrą VIDĄ, sūnų KAZĮ ir jų šeimas - 

Hamiltono "Širvintos-Nemuno” tuntas

_ . — . - - A LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

‘^Bache Securities” registruotas atstovas

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

AfA 
KAZIMIERUI STANKUI 

mirus,
jo žmoną VANDĄ, dukrą ir sūnų su šeimomis nuo
širdžiai užjaučiame bei kartu liūdime-

Jagėlų šeima

pasirinkite 
zA U NAMĄ - 

su 
patyrusiu atstovu 
sąžiningu patarnavimu

'R asmeniniu patarimu ANTANAS GENYS

Jų gerbiamam dėdei

a.a. dr. JUOZUI KAŠKELIUI
mirus,

reiškiame nuoširdžią užuojautą JONUI ir NATALIJAI 
UOGINTAMS su šeima -

Stasė ir Juozas Mačiulaičiai
Redford, Mich.

1 east mall crescent 
etobicoke, Ontario M9B 6G8 res: 231-2839

an Independent member broker

RF/VW professionals inc. Realtor

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

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

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

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

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus Lietuvos “Žalgirio” krepšininkas ARVYDAS SABONIS sulaiko argenti- 
niečio puolimą. Ši nuotrauka buvo įdėta Argentinos spaudoje

Winnipeg, Manitoba
ŽIAURI PŪGA lapkričio 7-8 d.d. 

nusiaubė pietinę Manitobą, ypač 
Winnipego miestą, suversdama 
per 33 cm sniego, kurį smarkus vė
jas supūtė į didžiules pusnis. Su
sisiekimas ir judėjimas mieste bu- , 
vo visiškai sustojęs beveik tris 
dienas. Miesto valdybai sniego nu
valymas kainavo apie $2,500,000 ir 
užtruko ilgiau kaip dvi savaites. 
Kiek stipresnė pūga buvo nusiau
tus! Winnipeg? 1966 m. kovo 4 d., 
bet tuomet po mėnesio laiko vi
sas sniegas jau buvo ištirpęs, kai 
tuo tarpu dabar vvinnipegiečiai tu
rės gyventi su didžiuliais 
kalnais visą žiemą.

METINĖ PARAPIJOS
Šv. Kazimiero šventovės
įvyko lapkričio 13-16 d.d. Pasise
kimo viltį kiek “sudrėkino” prieš 
savaitę Winnipeg? nusiautus! pū
ga, nes mugei vykstant daug gat
vių dar nebuvo atkasta ir miesto 
judėjimas nebuvo grįžęs j norma
lias vėžes. Pirmą mugės vakar? 
atsilankė vos apie 20 žmonių. Pa
dėtis kiek pagerėjo penktadienio 
ir šeštadienio vakarais. Sekma
dienį, lapkričio 16, didžiosios lo
terijos traukimo metu prel. J. Ber- 
tašius, paskelbdamas mugės rezul
tatus pasidžiaugė, kad nors daly
vių buvo nedaug, jie savo dosnu
mu prilygo 1985 m. pelnui. Tai bu
vo pasiekta visų nuoširdžiai dir
busių, aukojusių ir dalyvavusių 
dėka, taip pat parapijiečių ir mū
sų parapijos rėmėjų už Winnipego 
ribų, dosniai pirkusių loterijos 
knygutes.

Tris dienas vykusioje loterijoje 
bilietėlius paruošė B. ir V. Gied
raičiai, o juos pardavinėjo G. Ga- 
linaitienė. Ketvirtadienio vakare 
loterij? tvarkė T. Timmermanie- 
nė, bar? — M. Timmermanas, šei
mininkavo J. ir B. Barkauskaitės, 
H. Šarauskienė ir L. Saladin. Penk
tadienį loterij? tvarkė M. Capri ir 
M. Ould, bar? — J. Grabys, šeimi
ninkavo — B. Grabienė, M. Bugai- 
liškienė, V. Driaunevičienė, A. 
Lion, G. Stankevičienė, H. Stanus, 
P. ir G. Stapon ir A. Balčiūnienė. 
Šeštadienį loterij? tvarkę G. ir E. 
Fedarai, bar? — S. Surdokas, šei
mininkavo — J. Ramančiauskienė, 
R. Ramančiauskaitė, M. Bagdonie
nė, H. Šarauskienė ir J. ir B. Bar
kauskaitės.

Sekmadienį po pamaldų įvyko 
didžiosios (knygučių) loterijos 
traukimas. Laimėjo — $100 N. 
Pestrak, Wpg., $85 — P. Stapon, 
Wpg., $50 — D. Čingaitė, Los An
geles, Calif., $40 — P. Ziminskas, 
Wpg., $25 — B. Bartnik, Wpg. Para
pijos komiteto pirm. Juozas Gra
bys, pabrėždamas metinės mugės 
svarb? mūsų šventovės išlaiky
mui, padėkojo visiems betkokiu 
būdu prisidėjusiems prie šių me
tų mugės pasisekimo. Visi atsi
lankiusieji buvo pavaišinti šil
tais pietumi, kuriuos paruošė J. 
Barkauskaitė, H. Šarauskienė, O. 
Demereckienė ir D. Skolny.

ELENA KUDABIENĖ, baigų 
si savo vaidyb? Manitoboje, lap
kričio 24 d. grįžo į Hamilton?. Jai 
atsisveikinimo pietus sekmadienį 
lapkričio 23, parapijos salėje su
organizavo Aldona Balčiūnienė, 
talkinama aktorės pažįstamų ir 
draugių. Prel. J. Bertašius palin
kėjo viešniai sėkmės jos tolimes
niuose užsimojimuose. Po pietų, į 
kuriuos atsilankė nemažai parapi
jiečių, E. Kudabienė apdovanojo 
visus j? . globojusius ir išreiškė 
nuoširdži? padėką Winnipego lie
tuviams už jos globojimą, rūpestį 
ir apsilankymą vaidinime.

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖ paminėta lapkričio 23 d. 
pamaldomis Šv. Kazimiero švento
vėje. Prel. J. Bertašius pasakė tai 
dienai pritaikyt? pamokslą. Šven
tovę puošė Everesto Fedaro pa
ruoštas imponuojantis nežinomo 
kareivio kapas. Pamaldos baig
tos Tautos himnu. EKK

“AUŠROS” ŽINIOS
Gruodžio 3 d. York Humber gim

nazijos patalpose įvyko York ly
gos vyrų krepšinio pirmenybių 
rungtynės “Aušra” — O.T.H.G. 
Laimėjo “Aušra” 83:79 (42:31). 
Žaidė: J. Žulys 18, R. Underys 6, 
V. Gataveckas 29, K. Bartusevi
čius 6, V. Dementavičius 6, G. 
Simpson 2, V. Nycz 16. K.Š.

MOKA:
6’/a% už 90 dienų term, indėl. 
7 % už 6 mėn. term, indėlius 
7’/2% už 1 m. term, indėlius 
71/2% už 2 m. term, indėlius 
7’/2% už 3 m. term, indėlius 
8’/4% už GIC 1 m. garantuoti 

investavimo pažymėjimai 
73/4% už pensijų planą 
61/2% už specialią taup. s-tą 
6 % už taupymo s-tas 
6-7 % kasd. palūkanų sąskaita 
51/2% už čekių s-tas (dep.)

IMA:
už asmenines 

paskolas nuo....11 %
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

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

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

AKTYVAI virš 57 milijonų dolerių

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

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

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

Telefonai: 532-8723 ir 532-1149

Taupyk ir skolinkis pirmutiniame ir didžiausiame

TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE PARAMA

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

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

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

HURONIA PROPERTIES APPRAISALS LIMITED 
25 Pineneedle Dr. P.O. 174, Aurora, Ontario L4G 3H3 

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

daiva t. dalinda, b.a. 
associate broker

renown realty ltd., realtor 
an independent member broker

i

411*

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Gerry Lougheed 
Funerol Home

252 Regent Street South 
; Sudbury, Ontario P3C 4C8

Telefonas: (705) 673-9595

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

232-23224887 dundas st, west 
Islington, Ontario M9A 1B2 
res: 767-0999

ISLINGTON-MANJę?*>uikus vienaaukštis-$££»-. JO.
PALACE PIE’^čiejų miegamųjų —$189 
ETOBICO’%^.rijų miegamųjų — $169.!ęj^ 
BLOGI’.VILLAGE - keturių irLVunųjų — $215,000.

Birutė Grigaitytė-Spudienė,
namų pirkimo ir pardavimo agentė

Įstaigos telefonas: 535-25001280 Dundas Street West, 
(prie Dovercourt Rd.) 
Toronto, Ont. M6J 1X7

X. Di LIMA
KVU.TV INC.

Namų telefonas:445-9469

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

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

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

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



SKAITYTOJAI PASISAKO Tėviškės žiburiai » 1986. XII. 9 — Nr, 50 (1921) « psl. 9

LENKAI GLOBOJAMI, 
LIETUVIAI PERSEKIOJAMI

J. Damauskas “Pasaulio lietu
vio” 1986 m. 10 nr. rašo, kad Lie
tuvoje lenkų esą apie ketvirtis 
milijono, ir jie daugėja: 1959 m. 
lenkų buvę 230.100, o 1979 m. 
247.000. Kas ir iš kur juos nuleido 
į lietuviškas žemes, neaiškina. 
Sovietinėje Lietuvoje 1982 m. vei
kusios 108 lenkų mokyklos. Vilniu
je lenkams mokytojus paruošia 
Pedagoginis institutas. Per Vil
niaus televiziją kasdien trans
liuojama programa lenkų kalba, 
leidykla “Šviesa” (Vilniuje) lei
džianti lenkų kalba vadovėlius, 
veikia lenkų teatras ir t.t.

Kokiu būdu tokie dalykai darosi 
po to, kai iš sovietinės Lietuvos 
išvažiavo visi lenkai? Ar sutar
tinai lietuviai lenkinami, rusi
nami ir komunistinami?

Šimtai tūkstančių lietuvių gy
vena sovietinės Gudijos ribose 
ir Lenkijoje. Gudai (ar juos stum
dantieji rusai komunistai) nelei
džia Gudijoje lietuviškų mokyklų, 
mokytojams lietuviško instituto, 
nei lietuvių kalba televizijos 
programos per Minsko televiziją, 
nei spausdina lietuviškų knygų. 
Lenkai šiek tiek leidžia, bet tik
tai ribotoje aplinkoje. Latvijoje, 
kaip ir buvusioje Prūsijoje, nėra 
lietuviškų mokyklų, nei lietuviš
kų tautinių šokių, nei lietuviškų 
skaityklų, nei nieko, įgalinančio 
gyvuoti lietuvių tautos žmonėms. 
Argi okupuoti lietuviai negali to 
prašyti? Kodėl lietuviška veikla 
neleidžiama aplink sovietų Lie
tuvą esančiuose kraštuose, o 
priešlietuviška veikla leidžiama 
sovietinėje Lietuvoje? Kodėl vie
nur skriaudžiami lietuviai, o ki
tur palaikomi lietuviams svetimi 
žmonės? Apie kokią lygybę sovie
tų piliečiams kalbama, jei Sovie
tų Rusija taip neteisingai veikia 
prieš lietuvių tautą?

{ tokią lietuvių tautai žalingą 
būklę turėtų kur kas didesnį dė
mesį atkreipti gyvenantieji Lie
tuvoje. Aišku, lengviausia nieko 
nedaryti, iki nepradės svilti skver
nai. Bet jau dega gretimas namas, 
gretimas kaimas, netgi jūsų pačių 
miestas, argi negesinsite, talkon 
nepašauksite kaimynų?

Užsienio lietuviai taip pat tu
rėtų į tai gyviau reaguoti, stip
riau veikti, pasisakyti straipsniuo
se, knygose, rezoliucijose. Tiesa, 
dabar užsienio lietuvius užpuolė 
trišakis: žydai-sovietai-ameri-
kiečiai, arba Israel-SSSR-USA. 
Neproporcingai stiprūs priešai. 
Betgi pagrindinis priešas yra ko
munizmas, šiuokart uoliai talki
namas kai kurių žydų ir ameri
kiečių, netgi per jų teisingumo 
ministeriją OSI vardu. Vis dėlto 
turimomis jėgomis reikėtų kovoti

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius" l-me aukšte

Juozas (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 

Nemokamas namų įvertinimas

west realty inc., realtor 
an Independent member broker

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

AllYhe___
inthe*£s££7 

___ WORLD ,
MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas) 

Tel. 2^1-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814 i 
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBE •

ir prieš okupuotoje Lietuvoje so
vietinę tautžudystę, ir prieš rau
doną liepsną, nuneštą į gretimai 
tvarkomas žemes, kur gyvena mū
sų kilmės žmonės.

Jei sutinkama per daug kietų for
malumų, tai gal būtų lengviau 
sritis su lietuvių kilmės žmonėmis, 
gyvenančiais už dabartinės sovie
tų Lietuvos, prijungti prie sovie
tinės Lietuvos. Tada be didesnių 
sunkumų būtų galima vietinius 
gyventojus mokyti lietuviško rašto 
ir kitko. Sovietams-rusams nesu
darytų skirtumo, nes viskas vyktų 
Sov. Sąjungos ribose, o lietuviams 
būtų arčiau teisingumo.

Algirdas Gustaitis,
Los Angeles, Calif.

SKELBIMAI
Tenka pastebėti, kad skelbimai, 

dedami į laikraštį, ne visi yra pa
tikimi, kaip jau teko patirti pra
eityje. Savi - pas savus, o savi me
luoja! Prašoma juos gerai patik
rinti. Albinas Ripkevičius,

Toronto, Ont.
Red. pastaba. Laikraščių redak

cijos už skelbimų turinį neatsa
ko, nes neįmanoma patikrinti. Jei
gu kuris skelbimas neatitinka 
tikrovę, gali susilaukti teisminės 
bylos. Tai skelbėjo atsakomybė. 
Mūsų tautiečiai savo skelbimuo
se paprastai laikosi teisingumo 
ir žino savo atsakomybę, nors ga
li pasitaikyti išimčių.

ATĖJO LAIKAS JAUNIMO 
PLUNKSNAI

Praėjo dešimtmečiai. Mūsų kar
tos ateivių eilės retėja. Dirbda
mi fabrikuose, jie suaukojo daug 
lėšų, garsino Lietuvos vardą, jai 
padarytas sovietų skriaudas, iš
leido savo vaikus į mokslus. Pas
tarieji šiandieną turi geras profe
sijas, moka gyvenamojo krašto kal
bą, bet mažai padeda sovietų pa
vergtai Lietuvai. Turiu galvoje 
didžiąją spaudą. Joje čiagimiai 
lietuviai silpnai reiškėsi. Mūsų 
broliai bei sesės pavergtoje Lie
tuvoje sako: “Jūs ten rašykite, 
kalbėkite mūsų vardu visam pa
sauliui, nes laisva spauda yra 
ginklas prieš pavergėjus. Ji gali 
atidaryti akis ir tiems, kurie ne
mato sovietinio imperializmo.

Tiesa, turime vieną kitą tautietį, 
kurie seka didžiąją spaudą ir gi
na Lietuvos reikalus. Pagarba 
jiems. Deja, tokių kol kas yra per 
mažai.

Eikime į milijonus laisvojo pa
saulio gyventojų ne tik per orga
nizacijas, bet ir individualiai, 
kaip kad daro Abraomo vaikai. 
Jei mes neskelbsime pasauliui 
Lietuvai padarytos skriaudos, 
niekas į ją nekreips dėmesio. At
ėjo laikas mūsų jaunimui imti 
plunksą į rankas ir būti paverg
tos Lietuvos šaukliais.

Valius Kutkevičius, 
Rochester, N.Y.

St. Petersburg, Fla.
(Atkelta iš 4-to psi.)

PIANISTO ANDRIAUS KUPRE
VIČIAUS koncertas įvyko 1986 m. 
lapkričio 15 d. Dalyvavo Lietuvių 
klubo salėje apie 200 tautiečių.

METINIS VYČIŲ KUOPOS SU
SIRINKIMAS įvyko lapkričio 21 
d. “Florida Power Corp.” salėje. 
Išrinkta valdyba 1987 m.: dvasios 
vadu kun. J. Gasiūnas, pirm. A. 
Kraujalis, I vicepirm. A. Mažei
ka, II vicepirm. T. Liutkienė, sekr. 
V. Kleivienė, ižd. M. Žigaitienė, 
finansių sekr. A. Vilniškienė. L. Ž.

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata nuo 1987 m. sausio 1 d. - 
$22 doleriai, (naujam skaitytojui
- $18), rėmėjo prenumerata - $25, 
garbės - $30. Prenumerata JAV-se
— amerikietiškais doleriais.

769-1616

Šešiasdešimt metų vedybinės sukakties proga hamiltoniškiai SOFIJA ir STASYS RAKŠČIAI, gavę Šv. Tėvo pa- 
laiminimą, kuris suteikė jiems daug džiaugsmo Nuotr. K. Milerio

TORONTO"*
Prof. Regina Varanavičiūtė 

su savo vyru Douglas Haggo 
yra ilgamečiai “Tėviškės žibu
rių” skaitytojai. Jau 10 metų 
gyvena N. Zelandijoje ir pro
fesoriauja Kanterburio (Can
terbury) universitete, Christ
church mieste. Prof. Regina 
dėsto graikų, romėnų, pirmų
jų krikščionių, Bizantijos 
ir viduramžių laikų meno bei 
architektūros istoriją. Jos 
vyras yra kalbininkas ir ne
blogai išmokęs kalbėti bei 
skaityti lietuviškai. Prof. Re
gina, jaunystėje studijuoda
ma Hamiltone, kūrė eilėraš
čius, kurie buvo spausdinami 
“Tėviškės žiburiuose”, ir 1973 
m. buvo išleistas jos eilėraš
čių rinkinys “Eglė”. N. Zelan
dijoje ji aktyviai dalyvauja 
moterų organizacijose, yra 
kviečiama skatyti paskaitų 
susirinkimuose, tarptautiniuo
se mokslininkų suvažiavimuo
se ir televizijoje. Jos moks
linių straipsnių buvo paskelb
ta N. Zelandijos ir tarptau
tiniuose žurnaluose. Nuo 1986 
m. liepos 1 d. R. Varanavičiū
tė su savo vyru gavo atostogas 
mokslo reikalams. Porą mėne
sių praleido V. Europoje, rink
dami mokslinę medžiagą. Šiuo 
metu gyvena Hamiltone ir tvar
ko surinktas mokslines žinias. 
Į N. Zelandiją grįš 1987 m. sau
sio 8 d. Ji paruošė “Tėviškės 
žiburiams” straipsnį “Moterys 
senovės mituose ir raštuose”, 
kuris netrukus bus spausdina
mas.

PADĖKA
Reiškiame nuoširdžią padėką 

visiems mūsų rėmėjams, gerada
riams ir talkininkams, kurie kuo 
nors prisidėjo prie Kristaus Ka
raliaus šventės renginio.

Ypatinga padėka kun. dr. V. 
Skilandžiūnui už turiningą pa
skaitą, kun. dr. Pr. Gaidai už 
invokaciją, “Volungei” su vado
ve D. Viskontiene už paaukotą 
honorarą ir nuotaikingą progra
mą, akompaniatoriui J. Govėdui, 
Prisikėlimo parapijos klebonui 
kun. A. Simanavičiui, OFM, ir T. 
pranciškonams už jaukias patal
pas, K. Manglicui ir A. Baneliui 
už dekoracijas, J. B. Danaičiams 
už programos ir bilietų atspaus
dinimą kaip dovaną, V. Čuplins- 
kui už programos iliustraciją, 
dr. J. Čuplinskienei ir K. Mang
licui už pravedimą loterijos ir 
laimikių varžytines, aukotojams 
loterijai, šeimininkei E. Walen- 
ciej bei josios padėjėjoms už su
ruoštą skanią vakarienę ir darbą 
be atlyginimo — D. E. Elliott, S. 
Freimanienei, R. Juzukonytei- 
Jaglowitz, I. Smalenskienei, V. 
Petrauskienei, O. Govėdienei.

Taip pat dėkojame jaunimui, 
patarnavusiam prie stalų, po
nioms už paaukotus skanius py
ragus.

Ypatinga padėka rėmėjų pir
mininkei R. Grigonienei ir jo
sios talkininkams: R. L. Kulia- 
vams, B. Prakapienei, P. Pute- 
rienei, N. V. Tamulaičiams, B. 
Vaitekūnienei, I. A. Žemaičiams, 
j. Freimanui, M. Jaglowitz, V. O. 
Marcinkevičiams, S. Aušrotienei, 
D Kisieliūtei, B. Stanulienei, B. 
Spudienei, G. Balčiūnienei, A. 
Kuncaitienei.

Ačiū svečiams, gausiai atsilan- 
kusiems ir parėmusiems mūsų 
renginį.

N. Pr. Marijos seserų vardu 
sesuo M. Loreta

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžią padėką To

ronto lietuvių vaikų darželio au
kotojams, atėjusiems į pagalbą: 
Anapilio moterų būreliui — už 
$200.00, P. Ščepavičiui — $200.00, 
J. Vingelienei — $100.00, B. S. Sa
kalams — $75.00, Z. J. Didžbaliams 
— $20.00, D. J. Didžbaliams — 
$50.00. Irenos Pacevičiūtės 20 
metų mirties metinių proga Ja
nina Pacevičienė paaukojo $50.00.

Su dėkingumu —
darželio vedėja 

PADĖKA
Vokalinis kvartetas “Sutartinė”, 

kuriame dainuoja Daina ir Zita 
Gurklytės, Dana Pargauskaitė ir 
Nijolė Benotienė, buvo sudarytas 
maždaug prieš trejus metus. Per 
tą laiką esame koncertavusios 
keliolikoje Kanados lietuvių ko
lonijų. Š. m. lapkričio 23 d. kon
certavome Čikagoje, didžiojoje 
Jaunimo centro salėje. Koncertas 
buvo skirtas Vasario 16 gimnazi
jai remti. Šiam koncertui ilgai 
ir kruopščiai ruošėmės, nes žino
jom, jog Čikagos publika yra “iš
lepinta” įvairių profesionalių at
likėjų. Jau po pirmų atliktų dai
nų, išgirdusios gausiuą plojimus, 
supratome, jog mūsų įdėtas darbas 
repeticijų metu, rado atgarsį klau
sytojų širdyse. Po koncerto buvo 
rengėjų ir svečių susitikimas ka
vinėje. Visas laikas, praleistas 
Čikagoje tarp lietuvių paliko daug 
malonių, nepamirštamų akimirkų 
bei įspūdžių.

Mes, “Sutartinės” dainininkės, 
dėkojame PLB Vasario 16 gimnazi
jai remti centrinio komiteto na
riams, ypač jo pirmininkui K. Mil- 
kovaičiui, kurio dėka prieš me
tus laiko buvome pakviestos šiam 
koncertui.

Nuoširdus ačiū kunigui dr. J. 
Prunskiui už gražius linkėjimus, 
radijo programos “Margutis” di
rektoriui Petrui Petručiui už trans
liuotą pokalbį su vadove N. Beno- 
tiene.

Dėkojame broliams Dariui ir 
Audriui Polikaičiams už tvarkin
gai ir meistriškai sureguliuotą 
garsiakalbių sistemą bei techniš
ką pagalbą koncerto metu.

Nuoširdžią padėką siunčiame 
Vladei ir Alfonsui Pargauskams. 
Jų globa bei įvairios paslaugos 
daug prisidėjo prie mūsų koncer
to sėkmės, o trumpa ekskursija po 
Čikagoje gyvenančių lietuvių ra
jonus, aplankymas lietuviško kry
žiaus, kuris pastatytas prie Atei
tininkų namų Lemonte, įgalino ge
riau susipažinti su lietuvišku gy
venimu išeivijoje.

Pagaliau dėkojame mūsų bran
giems tėveliams, ypač mamytėms 
Janinai Gurklienei ir Magdale
nai Pargauskienei, už pagalbą 
įsigyjant naujus koncertinius 
drabužius.

Esame ir liekame nuoširdžiai 
dėkingos Jums, mūsų brangūs 
klausytojai. Iki sekančių malo
nių akimirkų! Linkime džiugių 
Kalėdų bei laimingų naujų metų!

Su pagarba -
“Suartinęs” vardu N. Benotienė

Vietoj kalėdinių sveikinimų at
virukais įsirašė į bendrą sveiki
nimą ir paaukojo “Tėviškės žibu
riams”: $30 — Juozas, Aldona, 
Antanas Petrauskai; $28 — Stasė 
ir Mečys Bušinskai; $25 — Julius, 
Pranė ir Dana Barakauskai, Stay- 
ner, Ont., Genutė ir Augustinas 
Senkai, Birutė ir Bronius Tamo
šiūnai, Juozas ir Leokadija Vitai, 
Tillsonburg, Ont., A. T. Sekoniai, 
Wasaga Beach, Ont., Alfredas ir 
Liuda Stulginskai, dr. A. ir Z. Sau- 
noriai, Hamilton, Ont, Birutė ir 
Stepas Ignatavičiai, Wasaga Beach,

“Vilniaus Manor” pastatui 
reikalinga šeima superintendento pareigoms.

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

H. Stepaitįtel. 233-8396.

JOANA E. KURAS, ll b. 
atidarė Sci\/o raštinę

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

Telefonas (41 6) 763-3362

Ont., Žibutė ir Steve Ignatavičiai, 
Kazimieras ir Birutė Čepaičiai, 
Genovaitė ir Eugenijus Kuchals- 
kiai, Viktoras ir Rita Navickai, 
Tillsonburg, Ont., Onutė ir Leo
nas Radzevičiai, Oakville, Ont., P. 
ir V. Dalindos, Konstancija ir Jo
nas Rugiai, Joana Valiukienė, O. 
L. Rimkai ir šeima, Bronė Žiobie- 
nė, Irena ir Jonas Nacevičiai, V. 
V. Augėnai, Loreta, Antanas ir 
Vincas Rutkauskai, Keswick, Ont., 
Marytė ir Vacys Vaitkai, Irena, 
Edvardas, Ričardas Punkriai ir 
Vilija, Edvardas, Andriukas, And- 
rėja Punkriai; $20 — Joana ir Juo
zas Rovai, Juozas, Zuzana, Ramu
nė Stravinskai, K. ir EI. Gudips- 
kai, Hamilton, Ont., Ona Savickie
nė, Hamilton, Ont., Vladas ir Joa
na Plečkaičiai, Juozas ir Marytė 
Rybiai, Hamilton, Ont., Kazys ir 
Liuda Šileikos, Vilma ir Vacys 
Ivanauskai, Jonė ir Stasys Pake- 
turai, West Lorne, Ont., J.J.J.E. Ig- 
natavičiai, Antanas ir Marija Ba
salykai, Bronė Sapijonienė, Matil
da ir Augustinas Kuolai, Jurgis ir 
Marija Astrauskai, B. S. Matulevi
čiai, Birutė Antanaitienė, Hamil
ton, Ont., Elena ir Pranas Bersė- 
nai, Welland, Ont., George ir Ame
lia Palmer, Hamilton, Ont., Genė 
ir Antanas Sprainaičiai, Sofija Py- 
ževienė, Irena ir Anicetas Zalagė- 
nai, Domas ir Juzė Žiogai, Delhi, 
Ont., Jūratė ir Morkus Ignatavičiai, 
Ona Juodišienė, Olga ir Mykolas 
Krivickai, Oakville, Ont., Margari
ta ir Justinas Zubrickai, Petras 
Gaidelis, K. Z. Beržanskiai, Col
lingwood, Ont., Janina Pacevičie
nė, Gražina ir Haris Lapai, G. B. 
Trinkų šeima, Vida, Feliksas Moc- 
kai ir šeima, Stasė ir Pranas Ro
čiai, Vincas ir Onutė Naruševičiai, 
West Lorne, Ont.; $15 — E. Heikis, 
Stayner, Ont., Stefa ir Marcelius 
Meškauskai, Veronika Aleknavi
čienė, Aldona ir Jonas Kutkos, 
Welland, Ont., Petras ir Vanda 
Garneliai, Tillsonburg, Ont., Apo
linaras Čepaitis, Elena Draudvi- 
lienė, Bronė Galinienė; $12 — J. 
ir E. Girėnai; $10 — Monika Povi- 
laitienė, Ona ir Petras Derliūnai, 
Petras, Janina, Zita ir Daina Gurk
liai, Antanas ir Monika Bumbu- 
liai, A. Žilėnas, Jonas Riauba, Dan
guolė Radzevičienė, L. Z. Mockai, 
Rodney, Ont., P. Žibūnas, Anelė, 
Kazimieras Pajaujai ir šeima, M. 
Raškauskienė, Mindaugas ir Mari
ja Šelmiai, Janina Černiauskie
nė, Vincas Urbonas, Aldona ir 
Petras Dranginiai, Timukų šeima, 
Viktoras ir Aldona Kryžanauskai, 
Stayner, Ont., Birutė ir Jonas Luk
šiai, Tillsonburg, Ont., Onutė ir 
Jonas Karaliūnai, St. Catharines, 
Ont, Monika Jasionytė, Jeroni
mas, Irena Birštonai ir mamytė, 
Stayner, Ont., M. ir J. Naruševi
čius su šeima, Eleonora ir Leonas 
Rudaičiai, Bolius Trukanavičius, 
Vladas Eižinas, Albina ir Pranas 
Augaičiai, Irena ir Vytautas Pe
čiuliai su šeima; $5 — Arija ir Sta
sys Škėmos, Juzė ir Kęstas Žuliai, 
A. J. Gedrimai, Hamilton, Ont., 
Laima ir Petras Butėnai, Vikto
rija Jasiūnienė.

KANADOS LIETUVIŲ 
RAŠYTOJA-POETĖ

Marija Aukštaitė
yra parašiusi sekančias knygas: 
“Rožių vasara”, eilėraščiai $ 7.00 
“Išeivės keliu”, autobiografija 5.50 
“Išeivė”, kelionių aprašymai 6.00 
“Ant marių krašto", romanas 10.00 
“Nubangavę kūdikystės dienos”

autobiografija 7.00
“Lyrika”, eilėraščiai, posakiai 8.00

Šias knygas dar galima įsi
gyti minėtum kainom, pride
dant $1.50 persiuntimo išlai
dom, sekančiu adresu:

Marija Aukštaitė
46 Ar t h u r Mark Dri ve
Port Hope, Ontario LI A 3X1, 
Canada

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

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

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

ADVOKATAS A. PUTERIS

nuo 1985 metų spalio 1 dienos 
perkėlė savo raštinę į

3425 Dundas St. W., Suite 200, 
(prieJane St. ), Toronto, Ont. NAč>S 2S4

Telefonas (4-1 č>) 7č>3-33č>2

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

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

Gražina Raškauskienė, B.Sc.

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

624-6336 namų 624-2199

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

* atlieku visus elektrinius darbus — namų, 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

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

(Arti Toronto Lietuvių namų)

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

DRA UGIŠKAI PA TARN A US

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

KINGSWAY NATIONAL
THE SIGNOF DISTINCTION

Tel. 535-2331 
arba 537-2869

R D 1? Q TJ T? R INSURANCE &I J Ji JjkJ JI ĮjIA REAL ESTATE BROKERS 

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

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

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

\ BAČĖNAS
AH Seasons Travel, B.D. -- ------------------------------

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

Registration No. 0009239

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

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

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

DKA ŪDA----I\SI RA\CE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
(416) 533-1121
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TORONTO
Anapilio žinios

— Adventinės rekolekcijos — 
gruodžio 18-21 d.d.

— Kalėdinė eglutė parapijos vai
kams — gruodžio 21, sekmadienį, 
po 11 v.r. Mišių. Vaikus iki 10 me
tų amžiaus registruoti pas V. Va
liulį tel. 272-4819.

— Kūčios Anapilio salėje — 
gruodžio 24 d. (žiūr. skelbimą).

— Kalėdinės muzikos koncer
tas — Kūčių naktį 11 v. Lietuvos 
kankinių šventovėje.

— Naujų metų sutikimas Anapi
lio salėje — gruodžio 31 d. (žiūr. 
skelbimą).

— Į rengiamą ekskursiją Romon 
Lietuvos kirkščionybės iškilmėms 
registruotis parapijos raštinėje 
tel. 277-1270. Išvykstama 1987 m. 
birželio 25, grįžtama — liepos 2. 
Grupė, keliaujanti iš Romos į ki
tus kraštus, grįš liepos 15 d.

— Aukotojai: religinei Lietu
vos šalpai $100 — O. Jakimavičie
nė; $50 — M. Bėraitienė, P. O. Dab- 
kai; a. a. kun. St. Kulbio pamink
lui $30 — O. J. Balsiai; muziejaus- 
archyvo vajui $200 — P. Z. Linke
vičiai; Anapilio sodybai $100 — B. 
G. Čižikai; klierikų fondui $100
— J. Jasinevičius, S. Pusvaškis; 
kapinėm $250 — A. B. Racevičiai; 
$100 — E. Zakarževskienė, B. G. 
Čižikai, J. A. Mačiukai; $50 — J. I. 
Nacevičiai, P. Kuliešis; parapi
jai $500 — J. Valiukienė; $200 — 
J. Uogintas, B. Galinienė, A. I. 
Rekščiai; $150 — J. L Nacevičiai; 
$100 — O. Jakimavičienė, E. Mi
liauskienė, L. O. Rimkai; $50 — J. 
R. Kuprevičiai, M. Bėraitienė; 
$30 — Puniškienė.

— Mišios gruodžio 14 d, sekma
dienį, 9.30 v.r. — už Čepų ir Kalpo
kų mirusius, 11 v.r. — už a.a. Anta
ną Čirūną, a.a. Stasį Čepą.

Lietuvių namų žinios
— Praėjusį savaitgalį LN susi

laukė daug svečių. Viešnios iš 
Australijos sukėlė smalsumą, tad 
torontiečiai koncerto metu pripil
dė Mindaugo menę. Atskubėjo ir 
Anapilyje posėdžiavę KLB tarybos 
nariai ir jų garbės svečiai — PLB 
valdybos pirm. V. Kamantas ir VI 
Pasaulio lietuvių jaunimo kong
reso komiteto pirm. Henrikas An
tanaitis. Koncerto klausėsi arti 
500 asmenų.

— Gruodžio 7 d. LN posėdžiavo 
“N. Lietuvos” savaitraščio rėmė
jų būrelis kartu su šio laikraš
čio leidėjų atstovu J. Šiaučiuliu.

— Bilietai j LN Kūčias ir Naujų 
metų sutikimą parduodami LN 
raštinėje darbo valandomis ir sek
madieniais popiečių metu.

Kanados Lietuvių Bendruo
menės tarybos suvažiavimas 
įvyko 1986 m. gruodžio 6 d. Ana
pilio Parodų salėje. Dalyvavo 
49 nariai iš visos Kanados ir 
apie 15 svečių. Pranešimus pa
darė; krašto valdybos pirm, 
adv. A. Pacevičius, ižd. J. Kriš
tolaitis, visuom. r. komisijos 
pirm. adv. J. Kuraitė-Lasienė, 
kultūros kom. pirm. R. Lukoše- 
vičiūtė-Kurienė, švietimo kom. 
pirm. V. Bireta, KLJ sąjungos 
pirm. D. Piečaitytė, sporto 
apygardos pirm. Stravinskas, 
Kanados lietuvių fondo v-bos 
pirm. H. Stepaitis, Tautos fon
do atstovybės pirm. Patamsis, 
žmogaus teisių komiteto pirm, 
dr. M. Uleckienė ir kiti parei
gūnai. Dalyviai taip pat išklau
sė specialius pranešimus apie 
steigiamą muziejų-archyvą 
Anapilyje — doktorantės R. 
Mažeikaitės, apie jaunimo 
kongresą Australijoje — H. 
Antanaičio, apie PLB darbus
— jos pirmininko inž. V. Ka- 
manto. Svarstybose buvo gvil
denamas jaunimo dalyvavimas 
visuomeninėje lietuvių veik
loje.

Gruodžio 7d. KLB taryba po
sėdžiavo Toronto Lietuvių na
muose, kur į naują krašto val
dybą išrinko adv. A. Pacevi- 
čių, adv. J. Kuraitę-Lasienę, 
V. Biretą, H. Stepaitį, J. Kriš
tolaitį, R. Lukoševičiūtę-Ku- 
rienę, dr. M. Arštikaitytę-Ulec- 
kienę (vietoje pasitraukusios 
buvusios valdybos sekretorės 
R. Sakalaitės-Jonienės). Šio 
suvažiavimo aprašymas — se
kančiame “TŽ” nr.

KLK moterų draugijos Lie
tuvos kankinių parapijos sky
rius gruodžio 7, sekmadienį, 
savo metinės šventės proga da
lyvavo organizuotai su savo vė
liava pamaldose, o po jų suruo
šė jaukią popietę Anapilio Pa
rodų salėje, kur dalyvavo ne 
tiktai narės, bet ir jų šeimų 
nariai bei svečiai. Pagrindi
nis programos dalykas buvo 
Aldonos Totoraitienės poezi
ja, kurią ji pati atmintinai de
klamavo. Tuo būdu ji pasiro
dė esanti ne tiktai dailinin
kė, bet ir poetė bei aktorė. 
Po gražiai paruoštų vaišių bu
vo loterija. Visam renginiui 
vadovavo pirm. G. Trinkienė.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį per 10.15 

v. Mišias organizuotai dalyvavo 
KLK moterų draugijos Prisikėli
mo parapijos skyrius, švęsdamas 
savo metinę šventę. Dalyvavo ir 
KLB krašto tarybos nariai suva
žiavimo proga.

— Uždaros rekolekcijos mote
rims — Mary Lake vienuolyne, 
King City, gruodžio 12-14 d.d. 
Registruotis klebonijos raštinė
je.

— Pakrikštyti: Harmony-Jay, 
Edmundo ir Sandros Kulikauskų 
dukrelė; Steponas-Jonas, Vikto
ro ir Jayne Kulikauskų sūnus.

— Parapijos tarybos labdaros 
sekcija paruošė ir pasiuntė 29 
siuntinius lietuviams Lenkijoje.

— Skautų Kūčios — parapijos sa
lėje gruodžio 21 d., 5.30 v.p.p.

— Maironio mokyklos kalėdinė 
programa vaikučiams ir tėvams 
— gruodžio 13, šeštadienį, para
pijos salėje, 10 v.r. — 1 v.p.p.

— Naujų metų sutikimui bilie
tai gaunami po Mišių salėje.

— Kalėdinės plotkelės gauna
mos sekmadieniais zakristijoje, 
šiokiadieniais — klebonijoje.

— Išganymo istorija giesmėse 
ir Šv. Rašto skaitymuose, kurią 
atliks “Volungės” ir parapijos 
vaikų choras, vad. D. Viskontie- 
nės, įvyks gruodžio 21, sekmadie
nį, 4 v.p.p. šventovėje.

— Parapijai aukojo: $300 — V. 
M. Vaitkevičiai; $150 — O. Ske- 
rienė; $100 — N. S. Pečiulytė ir 
V. Rasiulienė, L. Daunienė, M. Z. 
Romeikos, A. Z.; $50 — J. V. Bis- 
kiai, G. I. Smolskiai, J. A. Jure
vičiai, St. Dabkus; vienuolynui: 
$100 — A. Kairienė; vyskupo fon
dui: $100 — M. S. Meškauskai, A. 
R. Sapijoniai; $50 — O. Baziliaus- 
kienė; pranciškonų klierikų fon
dui: $60 — M. S. Gudaičiai; Reli
ginei šalpai: $1,500 parapijos 
labdaros sekcija; $50 — St. Dabkus.

— Mišios gruodžio 14, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a.a. Anelę Žake
vičienę, 9.20 v. r. — už a.a. Vytau
tą Juodišių, 10.15 v.r. — už a.a. Ma
riją, Adomą ir Vytautą Klaupus, 
už a.a. Juozą Mikšį, 11.30 v.r. — už 
parapiją, 7 v.v. — už a.a. Zuzaną 
Daugvainienę.

Sekantis “Tėviškės žiburių” 
numeris — kalėdinis ir pasku
tinis šių 1986 metų. Jis bus ge
rokai padidintas ir išeis gruo
džio 16 d. Po to išeis jau pir
mas numeris 1987 metų sausio 
1d.

“Paramos” kredito koopera
tyvo darbo valandos Kalėdų 
švenčių laikotarpyje: gruodžio 
24 d. 10 v.r. — 3 v.p.p., gruo
džio 25 ir 26 uždaryta, gruodžio 
27 d. 9 v.r. — 1 v. p. p. Gruo
džio 30 d. 10 v.r.—3 v.p.p., gruo
džio 31 ir sausio 1 d. uždaryta. 
Sausio 2 d. 10 v.r. — 8 v.v.

Vedėjas
Naujas taupymo būdas “Para

moje”. Nuo š. m. gruodžio 1 d. 
“Paramos” kredito kooperaty
vas išduoda naujus Garantuo
to investavimo pažymėjimus 
(certifikatus - GIC), už kuriuos 
mokės 8.25%o metinių palūka
nų. Platesnių informacijų pra
šoma kreiptis į raštinę.

“Parama” primena nariams, 
studijuojantiems pirmus me
tus universitete, kad jau lai
kas paduoti prašymus gauti 
“Paramos” stipendijai (iki 
$1000). Stipendijų prašymai 
priimami iki 1987 kovo 1 d.

Vedėjas
Demonstracija, protestuojan

ti prieš žmogaus teisių pažei
dimus Sov. Sąjungoje ir kai 
kuriose kitose šalyse, įvyko 
gruodžio 6, šeštadienį, Toron
to miesto rotušės aikštėje. Da
lyvavo keletas šimtų asmenų, 
daugiausia Rytų europiečių. 
Buvo paleista 2000 balionų su 
politinių kalinių pavardėmis 
bei adresais. Radusieji kur 
nors tokius balionus prašomi 
rašyti laiškus nurodytu adre
su. Pagrindinę kalbą pasakė 
Ontario parlamento narys Yu
ri Shymko, pabrėždamas, kad 
didžiausia žmogaus teisių pa
žeidėja pasaulyje yra Sov. Są
junga. Latvių atstovas dr. L. 
Lukss pareiškė, kad Sov. Są
jungoje yra 2000 lagerių, ku
riuose laikoma po 1000 kali-1 
nių. Ši demonstracija susilau
kė spaudos ir televizijos dėme
sio. Hamiltoniškis kanalas ro
dė tą demonstraciją gruodžio 7 
d. žinių programoje.

Gražina Balčiūnienė, pagerb
dama savo mamos Marijos Be- 
raitienės 90-tąjį gimtadienį, 
paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $50.

Vasario 16 gimnazijai paau
kojo $2,500 Toronto medikų 
draugija, $100 — Eleonora 
Švėgždienė ir $25 — Leopoldas 
Balsys.

gruodžio 24, trečiadieni, 8 valandą vakaro
Programoje: Kūčių nuotaikos meninė dalis, bendros kalėdinės giesmės, 

Kalėdų senelis mažiesiems, tradicinių valgių vakarienė, 
paruošta J. Bubulienės

Kainos: suaugusiems — $12, pensininkams — $11, vaikams nuo 12 iki 15 metų
— $8, nuo 7 iki 12 metų — $5, nuo 1 iki 7 metų — nemokamai

Stalus rezervuoti, pranešant šeimos narių skaičių — J. Bubulienei tel. 279-0256.
Bilietai gaunami sekmadieniais Anapilio parapijos salėje po pamaldų, 

kitomis dienomis — aukščiau minėtu telefonu.

Kūčių vakarą rengia ir visus tautiečius

dalyvauti maloniai kviečia — Anapilio parapija

Iškilmingas MAffTff MPTIT NAUJU, lUfilU,

1.
2.
3.
4.
5.

Šilta vakarienė su vynu
Šalti užkandžiai 11.30 valandą vakaro 
Nemokamas baras
Šampanas
Les and the Music Masters orkestras, 
puikiai išpuošta salė

MONTREAL
A. a. Elzbieta Gurklienė mirė 

General ligoninėje. Liko vyras, 
sūnūs ir duktė, seserys Kanadoje 
ir Lietuvoje. Palaidota iš AV šven
tovės Notre Dame dės Neiges kapi
nėse.

L. K. Mindaugo šaulių kuopa 
visą paskutinį gruodžio savait
galį paskyrė savo trisdešimtmečio 
sukakties paminėjimui. Lapkričio 
29, šeštadienį, buvo oficialioji 
dalis su pokyliu. Oficialiajai da
liai vadovavo kuopos pirmininkas 
A. Mylė.

Po perskaitytos kuopos 30 metų 
veiklos istorijos sekė sveikini
mai iš įvairių Amerikos ir Kana
dos šaulių kuopų. Kadangi tik iš 
kelių kuopų dalyvavo atstovai, 
tai susidarė didelis pluoštas 
sveikinimų raštu, kurių dalis bu
vo skaityta per pokylį ir dar dau
giau kitą dieną per atsisveikini
mo pietus. Buvo apdovanoti šau
liai — vieni šaulių žvaigždės or
dinais, kiti padėkos raštais už 
nuopelnus šiai kuopai ir visai 
šaulių sąjungai tremtyje.

Koncertinėje dalyje pasirodė

Montrealio vyrų choras su kelio
mis dainomis, akompanuojant mu
zikui A. Stankevičiui.

Sekančią dieną buvo iškilmin
gos Mišios šaulių intencija ir 
dalyvavusių svečių išleistuvių 
pietūs, kuriuose dalyvavo tik šau
liai.

Danutė ir Bronius Staškevičiai, 
Arūnas Staškevičius, Regina ir 
Juozas Piečaičiai buvo išvykę į 
Torontą į kun. J. Staškaus 50 metų 
amžiaus sukakties paminėjimą.

Taip pat buvo nuvykę Asta ir Li
nas Staškevičiai, Danutė ir Ro
mas Staškevičiai.

Neseniai įsteigtas Montrealio 
vyrų choras savo pirmąjį koncer
tą davė per L. K. Mindaugo šau
lių kuopos 30-čio minėjimą. Už gra
žų susidainavimą ir ypač jaunų 
dainininkų įtraukimą į šį dainos 
vienetą publika juos labai šiltai 
sutiko. Belieka palinkėti naujam 
vyrų chorui augti ir stiprėti, o 
Toronto vyrų chorui “Aras” susi
rūpinti, nes jis Kanadoje jau ne
be vienintelis — turi labai rimtą 
konkurentą. N.B.

Anapilyje 
gruodžio 31 
trečiadienį 
nuo 7 v. v.

Stalai numeruoti. Pakvietimus prašoma įsigyti iš anksto - sekmadieniais 
po pamaldų Anapilyje ir vakarais pas R. Celejewską tel. 231-8832.
Vakarienę ir užkandžius ruošia — A. Gataveckas.
Visus dalyvauti maloniai kviečia —

Anapilio parapijos tarybos administracinė sekcija

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6, tel. 532-3311

• Tradiciniai Kūčių valgių patiekalai
• Kalėdinė programa ir bendros dalyvių giesmės
• Kalėdų senelis su dovanomis mūsų mažiesiems
• Vietos rezervuojamos. Bilietai parduodami LN raštinėje 

ir sekmadienių popietėse.
BILIETŲ KAINOS: vaikams iki 6 metų nemokamai, 6-12 metų $6, 
12-18 metų $10; studentams ir pensininkams $14, suaugusiems $15.

« trečiadienį,
g 7.30 vai. vakaro,
g Karaliaus Mindaugo

&
&

&
&
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Greitas ir tikslus patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ 

ADA MONIS INSURANCE AGENCY INC. 
39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1 L7

|*T“M C* MONTREALIO LIETUVIŲ L.I I KREDITO UNIJA

1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8
Tel. 766-5827; 766-5830

Skyriai: 3907A Rosemont Blvd, ir Šv. Kazimiero parapija

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

MOKA UŽ:
Certifikatus ............... .... 8 ’/2% Taupymo-special............ .... 6 %
Term, indėlius: Taupymo - su gyv. dr........ .... 53/4%

1 metų ............... .... 73/4% Taupymo-kasdienines ........ 5 %
180 d. -364 d...... .... 71/2% Einamos sąsk..................... .... 5 %
120d. - 179d...... .... 71/4% Pensijų - RRSP-term...... .... 83/4%
30 d. - 119 d...... ....7 % Pensijų - RRSP - taup...... ... 63/4%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo93/4%, asmenines-nuo 103/4%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS 

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

• Meninę programą atliks nauja sol. Vaclovo Povilonio 
vadovaujama vyrų trijulė

• Šilta vakarienė su vynu ir šampanu
• Šaltų užkandžių bufetas
• Geras orkestras, linksmi šokiai
• Stalai numeruoti. Vietos rezervuojamos iš anksto
• Baras
ĮĖJIMAS; suaugusiems $25, studentams iki 25 m. $15
Bilietai parduodami LN raštinėje ir sekmadienių popietėse.
VISUS DAL YVAUTI ŠIUOSE RENGINIUOSE NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA — LIETUVIŲ NAMAI

% gruodžio 31, 
trečiadienį,
7 vai. vakaro, 
Karaliaus Mindaugo ir 
Karalienės Mortos 
menėse

Mon ogra fija 
‘̂ TELESFORAS VALIUSI 
švenčių proga iki 1987 metų sausio 15 dienos 
parduodama papiginta kaina ($35). Kreiptis 
tel. 767-3040 Toronte.

REIKALINGAS ADMINISTRATORIUS-Ė

“Vilnius Manor” pastatui. Labai geras atlyginimas. 
Skambinti J. Poškai tel. 244-8893 arba H. Stepaičiui 
tel. 233-8396 Toronte.

Anapilio sodybos korporaci
jos narių metinio susirinki
mo aprašyme, išspausdintame 
“TŽ” 1986 m. 49 nr., praleistas 
revizijos komisijos praneši
mas. Revizijos komisija, susi
dedanti iš Primos Saplienės ir 
Prano Augaičio, tikrino Anapi
lio korporacijos valdybos ir 
Šv. Jono lietuvių kapinių komi
sijos knygas ir rado, kad jos 
vedamos tvarkingai, pajamos 
ir išlaidos patvirtintos patei
sinamaisiais dokumentais. J. A.

Sau lt Ste. Marie žūklautųjų, 
medžiotojų klubas “Briedis” 
per VI. Mockų atsiuntė “Tėviš
kės žiburiams” auką $50.

“The Toronto Sun” 1986. XII. 
4 įdėjo V. Jagelevičiaus dvi 
nuotraukas iš Toronto miesto 
čiuožyklos, kur jisai, 75 m. am
žiaus, kasdien čiuožia ir dėl to 
gerai jaučiasi.

TORONTO
Mirus a.a. Marijai Pečiulie

nei, artimieji draugai bei gi
minės aukojo Kanados lietu
vių fondui: $30 — P. V. Jankai
čiai, H. V. Ūsai, J. J. Rukšos, 
S. B. Yokubynai; $10 — S. E. 
Kuzmickai.

Australijos dainininkių tri
julė “Svajonės” su dideliu pa
sisekimu koncertavo gruodžio 
6 d. Toronto Lietuvių namų sa
lėje. Jų dainomis gėrėjosi apie 
500 tautiečių. Pranešėjos pa
reigas atliko Aldona Biretaitė- 
Bubulienė. Po koncerto žodį 
tarė Pasaulio lietuvių jauni
mo kongreso organizacinio ko
miteto pirm. H. Antanaitis, 
kviesdamas remti lėšomis kon
gresą ir jame dalyvauti.

Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso organizacinio komite
to pirm. Henrikas Antanaitis 
iš Australijos lankėsi Toronte, 
tarėsi su vietos jaunimo veikė
jais, KLJS valdyba Montrealy- 
je, dalyvavo KLB tarybos suva
žiavime, kur padarė išsamų 
pranešimą apie Australijoje 
rengiamą jaunimo kongresą 
1987 m. pabaigoje. Ta proga 
jis aplankė “TŽ” redakciją ir 
painformavo apie savo kelio
nę jaunimo kongreso reikalais 
Š. ir P. Amerikoje. Į kongresą 
iš Toronto yra pakviestas “Gin
taro” ansamblis.

Kanados parlamento narys 
Andrew Witer 1986 m. lapkri
čio 21 d. parlamento posėdyje 
pranešė, kad 3 metų dukrelė 
Kaisa estų tėvų, pabėgusių iš 
sovietinės Estijos, po ilgų ir 
didelių pastangų pagaliau bū
sianti išleista. “Niekad neuž
mirškime, — pareiškė A. Wi
ter, — kad didžiausias laisvės 
priešas yra tyla ir kad kiekvie
no šio parlamento nario parei
ga bei atsakomybė kalbėti už 
tuos, kurie patys negali kal
bėti”.
Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata - oro paštu 70 dolerių 
visuose laisvojo pasaulio kraštuose.

Dienraštis “The Sunday Sun” 
1986. XI. 30 išspausdino Ge- 
nijos Intrator straipsnį “Re
minder from Gulag” skyriuje 
“Lifeline”, kuriame skatina 
skaitytojus rašyti laiškus so
vietų kalinamiems kovotojams 
už žmogaus teises bei sąžinės 
laisvę. Minėtame straipsnyje 
rašoma apie seniai kalinamą 
Viktorą Petkų, jo kančias ir 
prašoma jam rašyti šiuo adre
su: 618263 Permskaja obL, Chu- 
sovsky r-n, pos. Kuchino, uchr. 
VS-389/36-1, USSR. Taip pat 
nurodomi ir šie adresai: Vy
tautas Skuodis, 431200 Mor- 
dovskaja ASSR, Tengushevsky 
r-n, pos. Barashevo, uchr. 
ZhKh 385/3-5, USSR; Dr. Algir
das Statkevičius, uchr. UYa- 
64/IZ-l, g. Tashkent, Uzbeks- 
kaja SSR, 700058, USSR.

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

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

MIAMI BEACH, Floridoje, 78 gat
vėje (4 skersgatviai nuo Atlanto) 
išnuomojamas 3 kambarių butas 
2-4 asmenims nuo 1986 m. gruodžio 
23 iki 1987 m. vasario 27 d. Tel. 305- 
864-9196.

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

SHANNON FLORIST LTD. 
gėlių krautuvė

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

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.


