
Atnaujintu ryžtu
Naktis dėl savo slogumo ir tamsos visuomet atrodo 

ilga. Nors žinai, kad aušra ateis, tamsa išnyks, bet budin
tis laukimas labai prailgsta. Panašiai vyksta ir tautos 
gyvenime. Šviesūs, laimingi laikotarpiai kažkaip bėgte 
prabėga, švysteli tarytum pralekiantys paukščiai ir atro
do trumpi, nors kalendoriniai skaitmenys kitaip rodo. 
Visai kitokį įspūdį palieka kančių, kovų, okupacijų laiko
tarpiai. Jie atrodo baisiai ilgi, nes slegia kankinančiu 
savo svoriu, silpnina jėgas ir stumia į nusiminimų. Antai 
garbingieji didžiųjų mūsų kunigaikščių šimtmečiai ka
lendoriškai buvo ilgi, bet psichologiškai trumpi. Tautai 
anuomet nereikėjo pakelti tų kančių, kurias atnešė vė
lesnieji šimtmečiai. Jie prabėgo nepalikdami jokių žaiz
dų tautos sieloje. Kitaip atsiliepė į tautos gyvenimų ru
sų, vokiečių, lenkų okupacijos laikotarpiai — jie paliko 
skaudžias žaizdas. Slėgdami tautų dvasiškai ir fiziškai, 
jie padarė laisvės aušros laukimų sunkų ir tuo pačiu il
gų. Tautai, nešančiai vergijos naštų, aušros laukimas pa
sidaro nepaprastai ilgas, o žygiuojančiai laisvo gyveni
mo keliu — ištisi šimtmečiai darosi lengvi. Ir mūsų Vasa
rio 16 laukimas, trukęs 122 metus, buvo ilgas, nes pilnas 
kančios ir slogios nakties.

VASARIO 16 laukimas kančios atmosferoje buvo 
sunkus, o atėjusi laisvės bei nepriklausomybės auš
ra - trumpa. Pasidžiaugėm ja 22 metus ir vėl turėjom 
grįžti laukimo naktin, kuri niekad nebūna trumpa. Jau 

baigiasi penktoji dešimtis laukimo metų, bet Lietuvos 
laisvės aušros dar nematyti. Tikime, kad ji ateis, bet ne
žinome kada, nes tautos gyvenimo naktys matuojamos 
ne valandomis. Jos trunka dešimtmečiais ir šimtmečiais. 
Dėl to svarbu nepabūgti laukimo nakties, nepulti į nusi
minimų, o gyventi viltimi. Ji galbūt tolima, bet reali. Gy
venti viltimi reiškia kasdien irtis aušros linkme. Pasi
duoti nusiminimui, nevilčiai reiškia laidoti save gyvų 
ir pralaimėti. To siekia kiekvienas tautos prispaudėjas, 
nes žino, kad fizine prievarta negali palaužti tautos. Kol 
tautos siela gyva, vergija negali įsitvirtinti. Dėl to paver
gėjui labai rūpi įtikinti tautų, kad jos priešinimasis yra 
beviltiškas, jos kova beprasmiška, nes yra patekusi į di
delės fizinės galybės reples. To siekia ir dabartinė Lie
tuvos pavergėja Sovietų Sųjunga. Ji nori įtikinti lietuvių 
tautų, uždarytų sovietiniame kalėjime, kad ji laisva, ne
priklausoma, klestinti ekonomiškai ir kultūriškai, sukū
rusi rojinį gyvenimų. Užliūliavimas tokia iliuzija daro 
tautų pasyvių, nebelaukiančių aušros.

LIETUVIŲ tauta, dešimtmečiais ir šimtmečiais lau
kusi laisvės aušros ir dėl jos kovojusi, mato sovieti- 
* nius kėslus ir nesiduoda užliūliuojama iliuzijo
mis, išskyrus saujelę maskvinių statytinių. Tautos laiky

sena dabartiniame laukimo tarpsnyje negali būti sprogs
tamo pobūdžio. Jai tenka grumtis tyloje, kurių kartais 
pralaužia vienas kitas drųsuolis, primindamas tautai, 
kad aušros laukimas nėra snaudimas. Užtat šauklio pa
reiga tenka tautos daliai, gyvenančiai išeivijoje. Jai tau
tos aušros laukimas yra daug lengvesnis. Jai prieinamos 
visos priemonės, reikalingos tautos šauklio misijai. Ta
sai šauksmas į laisvojo pasaulio sųžinę aidi jau penktas 
dešimtmetis. Ir jis nenustos aidėjęs, kol Lietuvoje ne- 
išauš nauja Vasario 16-ji. Tiesa, mūsų išeivija nepasižy
mi vieningumu vidaus veikloje, bet tautos šauklio parei
goje ji yra vieninga — visuose tarptautiniuose forumuo
se ji reikalauja atstatyti Lietuvos nepriklausomybę. Ir 
kiekviena nauja Vasario 16-ji išeivijoje yra naujo ryžto 
diena. Visos iškilmės, pamaldos, minėjimai, rezoliuci
jos, vėliavų pakėlimai yra kartu tautinio ryžto atnauji
nimas, įsisųmoninimas dabartinės išeivių paskirties. Ir 
jeigu išeivija to nedarytų, taptų talkininke savosios tau
tos duobkasių. Ji betgi yra pakankamai budri, suprantan
ti savo paskirtį ir gyvenanti bendra tautos laisvės viltimi.

Europos taryba - už Baltijos 
valstybių nepriklausomybę

KANADOS ĮVYKIAI

Žadamos mokesčių reformos
Finansų ministeris M. Wilso- 

nas pažadėjo parlamento na
riams naujųjį biudžetų pa
skelbti vasario 18 d., nors tada 
dar nebus paruoštos 1986 m. 
spalio mėnesį pažadėtos finan
sinių mokesčių reformos. Pa
sak M. Wilsono, dėl reformų 
negalima buvo atidėlioti nau
jojo biudžeto. Pernai biudže
tas taip pat buvo paskelbtas 
vasario 26 d. M. Wilsonas išti
kimai laikosi naujiems Kana
dos biudžetams pasirinkto va
sario mėnesio. Mokesčių re
formas jis atidėjo iki pavasa
rio. Galimas dalykas, reformų 
bus susilaukta dar vėliau. Jo
kia vyriausybė nėra linkusi 
žaisti su mokesčių reformomis, 
kai ir be jų pagerėjo ekonomi
niai krašto reikalai. Staiga 
pradėjo kilti net ir lig šiol kri
tusi kanadiško dolerio vertė, 
sumažėjo palūkanos pasko
loms.

Gallupo institutas paskelbė 
š. m. sausio 7-10 d.d. atliktų 
viešosios nuomonės tyrimų re
zultatus, pagal kuriuos Kana

dos konservatoriai pirmų kar
tų po paskutinių parlamen
to rinkimų atsidūrė paskuti
nėje vietoje su 28% balsuoto
jų. Pirmoje vietoje tvirtai te- 
besailaiko liberalai, nors ir jų 
rėmėjų skaičius nuo 44% suma
žėjo iki 41%. Keisčiausias yra 
socialistų populiarumo padi
dėjimas iki 30%, šių partijų 
įrikiavęs II vieton. Tai, žino
ma, nereiškia, kad ši trečia- 
vietė partija Kanados istori
joje parlamento rinkimuose 
išsaugotų II vietų ir taptų pa
grindine opozicine partija. 
Partijų populiarumų Gallupo 
institutas matuoja tik apsi
sprendusių kanadiečių bal
sais, o neapsisprendusių da
bar yra net 28% kanadiečių. 
Jų posūkis parlamento rinki
muose gali visiškai pakeisti 
partijų pozicijų. Nėra jokios 
abejonės, kad nepalankūs Gal
lupo instituto rezultatai ner
vina ne tik konservatorius, 
bet ir patį Kanados ministe- 
rį pirm. B. Mulronį. Matyt, dėl

(Nukelta į 10-tą psl.)

Dailininko SAULIAUS JAŠKAUS iliustracija, simboliškai vaizduojanti Lietuvos laisvę, globojamą vilties

Lietuvių rūpesčiai įvairioje spaudoje
Krokuvos savaitraštis

Krokuvos kurijos savaitraš
tis “Tygodnik Powszechny” 
1986 m. gruodžio 21 d. laido
je savo skaitytojus informuo
ja, kad gruodžio 7 d. Kaune 
buvo konsekruotas vyskupu 
Kauno kunigų seminarijos pro
fesorius kun. Vladas Michele- 
vičius. “TP” pastebi, kad tai 
jau trečias Jono-Pauliaus II 
paskirtas Lietuvai vyskupas. 
Ta proga Šv. Tėvas pasiuntė 
Kauno ir Vilkaviškio vyskupi
jų (Vilkaviškio vyskupija yra 
administruojama iš Kauno) 
apaštališkam administratoriui 
vyskupui L. Poviloniui sveiki
nimo telegramų, kurioje tarp 
kitko rašo: “Būdamas visada 
nuoširdžiai vieningas su Lie
tuvos katalikų bendruomene, 
naujai išreiškiu šiai bendruo
menei savo palankumų ir, ry
šium su vyskupo pagalbininko 
Kauno ir Vilkaviškio vyskupi
joms konsekracija, tėviškų 
nuoširdumų”.

Vilnius be vyskupo
Kauno ir Vilkaviškio vysku

pijos turi tris vyskupus, o Vil
niuje nėra nė vieno. Pagal 
Apaštališkojo sosto metraštį 
“Annuario Pontificio” Vil
niaus arkivyskupijai yra pa
skirti trys vyskupai, kurių 
vienas — Julijonas Steponavi
čius yra ištremtas į Žagarę, 
o du — Edward Kisiel ir Ed
ward Ozorowski turi savo rezi
dencijų Baltstogėje, iš kurios 
administruoja Vilniaus arki
vyskupijos dalį. Baltstogės 
vyskupijos, pagal 1925 m. Va
tikano — Lenkijos konkordatų, 
nėra, o pagal “New Catholic 
Encyclopedia” (VII t. 41 psl.), 
Vilniui tapus sovietinės Lie
tuvos sostine, apaštalinis Vil
niaus arkivyskupijos adminis
tratorius gyvena Baltstogėje.

Tai nepilna informacija: 
sovietinės Lietuvos pusėje 
esančių Vilniaus arkivysku
pijos dalį tvarko valdytojas 
prel. Algirdas Gutauskas, o 

jos apaštalinis administrato
rius vysk. Julijonas Stepona
vičius, kaip minėta, yra so
vietinės valdžios ištremtas 
Žagarėn.

Liublino unija
Minėto Krokuvos savaitraš

čio toje pačioje laidoje yra 
išspausdinti lenkų istorikų, 
diskutuojančių Lietuvos — 
Lenkijos unijų, simpoziumo 
užrašai. Diskusijas sukėlė Pa- 
wel Jasienica knyga “Abiejų 
tautų respublika”, kurioje au
torius įrodinėja, kad Lietu
vos — Lenkijos unija buvusi 
Lenkijai nenaudinga dėl tri
jų priežasčių. Veikliausi len
kai išvyko į Lietuvą. Pastaroji 
įvėlė Lenkijų į konfliktų su 
Maskva. Lietuvos oligarchai, 
nepripratę prie lenkų šlėktiš
kos demokratijos, prisidėjo 
prie lenkų politinės kultūros 
sumenkėjimo. Dauguma istori
kų šiuos Jasienicos tvirtini-

(Nukelta į 8-tų psl.)

Š. m. sausio 28 d., 6 v.v., Eu
ropos tarybos parlamentinėje 
sesijoje Štrasburge buvo pra
dėta svarstyti Baltijos kraš
tus liečianti rezoliucija. Jos 
išvadoje sakoma, kad Lietu
vos, Latvijos ir Estijos vals
tybės buvo Sovietų Sųjungos 
neteisėtai aneksuotos; kad 
reikia nuolatos kreipti lais
vojo pasaulio dėmesį į šių te
beegzistuojančių problemų; 
kad Baltijos valstybių klau
simas turi būti viena pagrin
dinių tarptautinio dialogo te
mų, ypač tarp dviejų didžiųjų 
galybių — JAV ir Sovietų Sų
jungos. Rezoliucija kviečia 
Europos tarybos narius kelti 
Baltijos valstybių klausimų 
Vienoje vykstančioje Euro
pos saugumo ir bendradarbia
vimo konferencijoje, kurios 
antroji sesija prasidėjo sau
sio mėnesio pabaigoje ir truks 
iki balandžio 11 d.

Parlamentiniuose debatuo
se kalbėjo 15 atstovų. Išsky
rus Ispanijos socialistų Mi
guel Martinez, visi pasisakė 
už rezoliucijų. Martinez pa
klausė, ar verta kalbėti už ne
beegzistuojančias valstybes. 
Jam atrodė, kad pokarinė Eu
ropos tvarka yra realus faktas 
ir kad sienų keitimo klausi
mas (Baltijos kraštų suvere
niteto atstatym'as būtų susi
jęs su sienų keitimu) vestų at
gal į šaltojo karo laikus.

Jam atsakė daugelis kitų 
kraštų atstovų, įskaitant so
cialistus ir socialdemokratus. 
Jie tvirtino, kad laiko tėkmėje 
neteisėtumas nepavirsta teisė
tumu. Taip pat pabrėžė, kad 
Helsinkio aktas pasisako už 
taikingų sienų keitimų. Be to, 
tuose susitarimuose Sovietų 
Sųjunga pripažino tautų teisę 
laisvai apsispręsti. Tai reiš
kia, kad Baltijos kraštų atžvil
giu Sovietų Sųjungai tereikia 
įgyvendinti jos jau pasirašy
tas sutartis, ir vienas svarbus 
įtampos Europoje židinys bū
tų pašalintas.

Primindamas Sovietų Sųjun
gai, kad jai reikia įvykdyti 
jos duotus pažadus, laisvasis 
pasaulis nekursto šaltojo ka
ro, bet vykdo savo moralinius 
įsipareigojimus. V. Vokietijos 
parlamentaras krikščionis de
mokratas Klaus Jaeger savo 
kalboje pabrėžė, kad artėjant 
Hitlerio-Stalino sutarties 50- 
ties metų sukakčiai V. Vokieti
jos vyriausybė turėtų oficia
liai tų sutartį atšaukti.

Švedijos atstovė socialde
mokrate ponia Huglas pareiš
kė, kad jau Europos padalini
mas yra tragedija, kurioje Bal
tijos valstybių likimas yra 
ypatingai šiurpus. Ji paragi
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no Baltijos kraštų klausimų 
kelti ir Vienos ESB konferen
cijoje bei Jungtinėse Tautose.

Britų konservatorių parti
jos atstovas Europos Taryboje 
Sir Frederic Bennett pabrėžė 
faktų, kad redaguojant rezo
liucijų ir prie jos prijungtų 
pranešimų apie Baltijos tautų 
padėtį, tarp visų valstybių ir 
komisijoje dalyvaujančių at
stovų neiškilo nesutarimų — 
visiems rūpestį kėlė nuolati
nis žmogaus teisių pažeidinė
jimas ir atsisakymas baltie- 
čiams sutėikti tautų apsispren
dimo teisę. (Sir Bennett taip 
pat yra Europos tarybos 
asamblėjos prezidento pava
duotojas bei politinės komi
sijos pirmininkas). Europos 
tarybai nepriklausančių Euro
pos valstybių komisijos pir
mininkas švedas Hugosson, 
kurio komisija buvo atsakin
ga už rezoliucijų, pareiškė, 
kad šios rezoliucijos redaga
vimui buvo skirta pakankamai 
laiko ir ji buvo nuodugniai 
apsvarstyta. Huggoson taip 
pat paminėjo, kad apklausi
nėjimo metu komisija buvo 
pakvietusi ir Pasaulio bal- 
tiečių santalkos atstovų Eu
ropoje, kuris atsakinėjo į ko
misijos narių klausimus ir taip 
pat pateikė savo pareiškimų.

Lygiai 7.30 v.v. debatams 
pasibaigus, prasidėjo balsa
vimas. Rezoliucija buvo vien
balsiai priimta. Šis įvykis 
yra ypatingos politinės reikš
mės: a. Sovietų Sųjunga oficia
liai kaltinama neteisėta Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos anek
sija; b. iš Sovietų Sųjungos 
reikalaujama, kad ji nedels
dama įgyvendintų tautų apsi
sprendimo teisę Baltijos kraš
tuose; c. Europos tarybų su
darančios valstybės yra įparei
gotos kelti Baltijos kraštų 
klausimų Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferen
cijose.

Europos taryba buvo įsteigta 
1949 m. Jai priklauso Austri
ja, Belgija, Danija, Britanija, 
Graikija, Islandija, Airija, 
Italija, Kipras, Lichtenštei
nas, Liuksemburgas, Malta, 
Olandija, Norvegija, Portu
galija, Ispanija, Prancūzija, 
Švedija, Šveicarija, Turkija 
ir V. Vokietija. Šioje sesijo
je dalyvavo visų šių valstybių 
atstovai.

Baltijos kraštų atstovai 
Štrasburge buvo: latvis Gunars 
Meierovics, estė Nora Morley- 
Fletcher ir lietuvis — šio pra
nešimo autorius Algis Klimai- 
tis, kuris atstovavo Pasaulio 
baltiečių santalkai ir VLIKui.

ELTA
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Laisvę Lietuvai!

Sovietinio kalinio atsiminimai

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 69 metinių išvaka
rėse Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas ir Tau
tos fondas sveikina lietuvius 
visame pasaulyje.

Visų pirma mūsų žvilgsnis 
krypsta į Sovietų Sąjungos oku
puotą Lietuvą ir ten gyvenan
čius mūsų tautiečius, nešan
čius sunkią vergiją jau 47-neri 
metai.

Mūsų visų didžiausia pagar
ba ir padėka Tėvynėje pagrin
dinių žmogaus teisių gynė
jams, kalinamiems tolimo iš
trėmimo lageriuose, psichiat
rinėse ligoninėse ir kalėji
muose.

Visi gėrimės ir didžiuojamės 
okupuotos Lietuvos pogrindžio 
leidiniais — “LK Bažnyčios 
kronika”, “Aušra” ir kitais, 
liudijančiais nepalaužiamą 
tautos ryžtą išsaugoti savo 
kilniąsias dvasines vertybes.

VLIKas daro viską, kas įma
noma, okupuotos Lietuvos lais
vės bylai ginti ir tautos vals
tybinio suverenumo atstaty
mui priartinti. VLIKas ir to
liau vykdo 1944 m. vasario 16 
atsišaukime VLIKo pareikštą 
visiems geros valios lietu
viams kvietimą “nusiteikti 
tarpusavio bendradarbiavimo 
ir vienybės dvasia nelygsta
moje kovoje dėl Lietuvos”. 
Šio pareiškimo siekimą ir to
liau vykdykime.

VLIKas bendradarbiauja ir 
su pagrindinėmis bendro li
kimo Baltijos tautų — latvių 
ir estų organizacijomis. Šio 
junginio darbo vaisiai buvo 
1985 m. Sov. Sąjungos teismas 
Kopenhagoje, Laisvės ryžto

Gimnazija šaukiasi paramos
MIELI TAUTIEČIAI,

Įžengus į 1987-uosius metus, 
artėja ir išsipildymas bene 
didžiausio mūsų šio meto troš
kimo, būtent Vasario 16 gim
nazijos berniukų bendrabučio 
statybos užbaiga. Bendrabu
čio pašventinimas numatytas 
ateinantį pavasarį. Tiksli da
ta bus pranešta vėliau.

Statybos kaina buvo numaty
ta 3,5 mil. DM. Vokietijos vy
riausybė skyrė statybai 3 mil. 
DM su sąlyga, kad lietuviai 
patys prisidėtų bent su puse 
milijono DM, nes tik tokia 
bendruomenė esanti verta pa
ramos, kuri yra pajėgi ir pati 
save remti. Netgi reikalavo, 
kad visa mūsų dalis būtų iš
leista pradžioje. Vėliau nusi
leido, suprasdami mūsų sun
kią padėtį ir pasitikėdami, 
kad mes visą savo dalį vis tiek 
įmokėsime. Dabar, baigiantis 
darbams, baigiasi ir valdžios 
skirti 3 mil. DM. Todėl pasku
tines sąskaitas turėsime apmo
kėti savais pinigais.

Iki šiol aukomis ir paliki
mais esame sutelkę apie 
400.000 DM. Tie pinigai yra jau 
išleisti. Tad mums dar trūksta 
apie 100.000 DM. Vokiečių 
įstaigos mumis pasitikėjo, su- 
tikdamos laukti mūsų įnašo iki 
darbo užbaigimo. Todėl mes 
negalime jų apvilti ir turime 
savo pažadą įvykdyti, juo la
biau, kad jie šiame reikale 
mums parodė tokį palankumą, 
kad didesnio negalėjome nė 
laukti. Jau anksčiau žadėtą 
paramą naujo bendrabučio 
baldams įsigyti padidino iki 
400.000 DM, kad naujus bal
dus galėtume ir mergaičių 
bendrabučiui nupirkti. Taip 
pat paskyrė 60.000 DM naujo
mis sporto aikštėmis, kurios 
jau įrengtos. Be to, dar paža
dėjo. 30.000 DM chemijos ir fi
zikos kabinetams įrengti.

Tad akivaizdoje tokios pa
galbos iš vokiečių įstaigų pu

žygis į Baltijos jūrą ir Skan
dinaviją, pernykštė Vienoje 
(Austrijoje) demonstracija 
už Baltijos tautų laisvę.

Visiems suprantama, kad 
VLIKo darbams reikia ne tik 
didelio žmonių ir grupuočių 
ryžto bei pasišventimo, bet 
ir finansinio pagrindo.

Lietuvos laisvinimo veiklai 
finansuoti pagrindinis lėšų 
teikėjas yra Tautos fondas. 
Jo nariai ir rėmėjai savo 
pinigine auka įgalina ELTOS 
biuletenių leidimą keliomis 
kalbomis, radijo transliaci
jas į okupuotą Lietuvą, išlai
kymą informacijos įstaigos 
Vašingtone ir kitus VLIKo at
liekamus darbus.

Dėkodami Tautos fondo rė
mėjams, prašome visus lietu
vius, ypač Vasario 16 proga, 
atsiminti Tautos fondą savo 
dosnia parama. Kiekviena au
ka prisideda prie Lietuvos 
laisvės artėjimo.

Su savo sveikinimais nori
me pakartoti VLIKo 1944. II. 16 
deklaracijos Lietuvoje pirmą
jį teiginį: “Lietuvių tautos 
laisvė ir Lietuvos valsybės ne
priklausomybė yra tautos eg
zistencijos ir jos visokeriopos 
gerovės būtinoji sąlyga”. Šio 
pareiškimo siekimą ir toliau 
vykdykime vieningai. Vardan 
tos Lietuvos vienybė težydi!

Pręl. JonasBalkūnas, P.A., 
ALB ir Tautos fondo 
garbės pirmininkas

Dr. Kazys Bobelis, 
VLIKo pirmininkas
Juozas Giedraitis, 

Tautos fondo valdybos 
pirmininkas

sės turime dėti visas pastan
gas, kad ir savo įnašą, kaip bu
vome žadėję, sudarytume. To
dėl kreipiamės į Jus, mieli tau
tiečiai, prašydami mums padė
ti sutelkti tą trūkstamą pinigų 
sumą, kad berniukų bendrabu
tį galėtume užbaigti. Tuomet 
drąsiai galėsime žvelgti į atei
tį duodami mūsų jaunimui to
kias sąlygas, kurios pilnai ati
tiktų šių laikų reikalavimus.

Aukas prašome siųsti: Unter- 
stuetzungsfonds dės Litau- 
ischen Gymnasiums, Konto No. 
103 087 700 Vereinsbank Viern
heim eG, BLZ 509 622 22, W. 
Germany.

Šia proga dėkojame visiems, 
kurie savo auka jau parėmė 
statybą ir gimnazijos išlaiky
mą. Linkime visiems geriau
sios sėkmės naujuose metuose.

Vasario 16 gimnazijos 
kuratorijos valdyba 
Tėv. Alf. Bernatonis, 

pirmininkas
A. Šmitas, direktorius 
J. Valiūnas, iždininkas

VLADAS LAPIENIS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Bausmės
LTSR BPK 14 str. skelbia: 

“Vykdydami teisingumą bau
džiamose bylose, teisėjai ir 
liaudies tarėjai yra nepriklau
somi ir klauso tik įstatymo. 
Teisėjai ir liaudies tarėjai 
sprendžia baudžiamąsias by
las, remdamiesi įstatymu, su
tinkamai su socialistine tei
sine sąmone tokiomis sąlygo
mis, kurios daro negalima pa
veikti teisėjus iš šalies”. O 
faktai kalba visai ką kita.

Prieš keletą metų, baigus 
parengtinį tardymą, kun. J. 
Zdebskio byloje, Kapsuko ra
jono KGB viršininko pavaduo
tojas Bulota kun. Zdebskiui 
sakė: “Gausi metus kalėti.. . 
Velniam tau viso to reikia! Tu 
žinai, kad mes paskambinsim 
telefonu, ir tau sudarytą by
lą numes į šalį. Bet, supranti, 
ranka ranką mazgoja. Užeik, 
pakalbėsim. Štai adresas, štai 
— telefono numeris”. Čekistai 
kurį laiką laukė, bet nesulau
kę nei užeinant, nei skambi
nant, kunigą nuteisė viene- 
riems metams laisvės atėmi
mu.

Mūsų byloje Saugumo vyr. 
tardytojas Markevičius, kai 
susipažįstant su bylos me
džiaga aš paklausiau, ar daug 
mes gausime, jis man pasakė: 
“Susirinksime ir aptarsime 
kuriam kokią bausmę skirti”. 
Peršasi išvada, kad politinė
se bylose bausmės numatomos 
iš anksto. Faktai rodo, kad 
įstatymai parašyti tik liau
džiai, o ne teisėtvarkos dar
buotojams.

Advokatas kaltina
Kaip gali tarybinis advo

katas komunistas, o tuo pačiu 
ir ateistas (neretai ir kovin
gas ateistas) ginti tikintį žmo
gų, jeigu marksizmas moko 
priešo nekęsti. Pagal mark
sistų ideologiją, priešą rei
kia naikinti, o ne ginti. Tik 
krikščionių mokslas moko, 
kad ir priešus reikia mylėti. 
Mano galvojimas šio teismo 
eigoje pasitvirtino. O. Pranc- 
kūnaitės gynėjas advokatas V. 
Apertaitis teisminio nagrinė
jimo metu, užuot gynęs Pranc- 
kūnaitę, pradėjo mane kaltin
ti. Jis pasakė: “Kaip doras ta
rybinis žmogus, negaliu nepa
sipiktinti Vlado Lapienio an
titarybine veikla . ..”

Kai teisėjas, nustatydamas 
tyrimų bei įrodymų tvarką, 
pasakė, kad į teismą liudytoju 
yra pakviestas Kazys Žąsytis, 
aš prašiau, kad pakviestų liu
dytojais ir Mariją Jančiaus
kaitę, Joną Ražuką, Povilą Sta- 
nelį ir kitus. Tačiau prokuro
ras Bakučionis siūlė jų ne
kviesti. Teismas prokuroro 
paklausė ir mano prašymą at
metė. Taip darydami, jie pa
žeidė Tarptautinio pilietinių 
ir politinių teisių pakto 14 str. 
Nekviesdami mano liudytojų, 
teisėsaugos darbuotojai neno
rėjo, kad išryškėtų objektyvi 
tiesa. Tai rodo, kad liudyto
jas turi būti valdžios pusėje, 
jos samdinys. Iš liudytojo teis
mas laukia tik vieno — kaltės 
įrodymų, o ne objektyvios tie
sos.

Teisėjas pasiūlė pirmiausia 
duoti parodymus apie pareikš
tą kaltinimą ir žinomas bylos 
aplinkybes O. Pranckūnaitei, 
po jos — Matulioniui ir pasku
tiniajam Lapieniui.

Mano pareiškimas
Teismui paaiškinau, kad 

nesiekiau silpninti Tarybų 
valdžią šmeižikiškais prasi
manymais. Pareiškimus ra
šiau valstybiniams ir parti
niams organams, prašydamas 
grąžinti neteisėtai paimtas 
1973. XI. 20 religines knygas, 
rankraščius ir rašomąją maši
nėlę, kurią buvau neseniai 
pirkęs ir dar jos nenaudojęs. 
Mano veikla buvo nukreipta 
prieš blogį, pasitaikantį gy
venime, o ne prieš Tarybų val
džią ... Savo pareiškimų į 
“LKB kroniką” nesiunčiau, 
nes šio leidinio leidėjų ne
pažįstu. Be to, prašiau, kad 
ateistai liautųsi diskriminavę 
tikinčiuosius, gerbtų žmogaus 
teises ir pagrindines laisves ...

Po to klausinėjo mane teisė
jai ir prokuroras. Prokuroras 
klausinėjo mane: kodėl aš pa
sirinkęs ne maldos kelią bet 
kovos kelią? Kodėl aš savo pa
reiškimuose 1973-1976 m. vals
tybiniams ir partiniams orga
nams kalbu ne savo vardu, o 
daugelio tikinčiųjų vardu? 

Kas mane įgaliojo kalbėti jų 
vardu? Juk tai esą vyskupų, 
kunigų bei tikinčiųjų bend
ruomenių vadovų reikalas. 
Prokurorui atsakiau:

— Esu Katalikų bendruome
nės narys, todėl, kalbėdamas 
apie neteisybes ir persekio
jimus, kuriuos aš pats patiriu, 
neturiu teisės nutylėti tų ne
teisybių ir persekiojimų, ku
riuos kenčia to paties tikėji
mo žmonės — katalikai. Be to, 
ir komunistinės moralės ko
deksas sako: “Vienas už visus, 
o visi už vieną”. Tai ar aš nu
sikaltau taip darydamas?

Mano parodymus, duotus pa
rengtiniame tardyme, teisėjas 
skaitė labai tyliai. Vos girdė
jau netoli stovėdamas, tai sa
lėje tikriausiai niekas negir
dėjo. Taip skaitė ir darbovie
čių charakteristikas, ir liudy
tojų parodymus.

Liudininkai
Teisėjas liudytoją Žąsytį 

paklausė: “Ar jūs pažįstate 
Vladą Lapienį?” — “Taip, pa
žįstu” — atsakė Žąsytis. “Už
teks” — užbaigė teisėjas. Ne
suprantama, dėl to kviečiamas 
liudytojas, jeigu teisme jis nie
ko neklausinėjamas. Juk pa
rengtiniame tardyme ir aki
statoje K. Žąsytis liudijo ten
dencingai, pasakė nemažai ne
tiesos, o teisme jis nieko ne
klausinėjamas. Galbūt teisėjas 
bijojo, kad teisme liudytojo 
parodymai nebūtų kitokie, ne
gu buvo duoti parengtinio tar
dymo metu. Teisme K. Žąsytis, 
liudydamas teisingai, galėjo 
kompromituoti tardytojus ...

Salų (Rokiškio raj.) tarybi
nio ūkio sunkvežimio vairuo
tojas Saugumo organų buvo pa
rinktas “įrodyti” “LKB kroni
kos” “šmeižikišką” pobūdį. 
Netenka stebėtis, kad žmonės, 
susidūrę su Saugumo orga
nais, pasako tai, ko nori če
kistai, o ne tai, kas iš tikrųjų 
buvo, t. y., bijodami čekistų, 
žmonės paneigia tikrus gyve
nimo faktus.

Tardyme ir teisme
Parengtinio tardymo metu 

buvo apklausti šie liudytojai: 
iš Kauno — Jančiauskaitė Ma
rija, Ražukaity Agota, Ražu- 
k&s Jonas; iš’Vilniaus — Povi
las Stanelis, Aleksys Bronius, 
Mokslų akademijos, Lietuvių 
kalbos ir literatūros institu
to vyr. mokslinis bendradar
bis Grygas, Aukštesniosios 
muzikos mokyklos dėstytojas 
Bronius Uginčius, mūsų buto 
kaimynas ir jo žmona (rusas, 
komunistas, pavardės neprisi
menu), mūsų artimiausia kai
mynė, kurios buto durys prie
šais mūsų duris, Teresė, Vil
niaus Salomėjos Nėries viduri
nės mokyklos mokytojas Juo
zas Puodžiukas, Adolfas Bau- 
milas, Bronė Šeštokaitė, Jo
nas Stašaitis, Ona Taparaus- 
kaitė (žmonos sesers dukra), 
Elena Lapienienė (žmona), 
kun. Kazimieras Žilius iš Aly
taus, kažkoks Prienų miesto 
gyventojas, du Maskvos gyven
tojai (Lietuvos čekistai pra
šė Maskvos KGB apklausti juos 
ir prisiųsti jų parodymus), 
Adelė Ruzgienė iš Utenos ir 
Lapienis Antanas iš Anykščių 
raj.

O į teismą buvo pakviesti 
tik šie liudytojai: Ruzgienė 
Adelė (ji rašomąja mašinėle 
perrašė A. Solženicino kny
gą “Gulago salynas” I-ąją da
lį; iš jos perrašytos knygos 
du egzempliorius gavau aš), 
Kazys Žąsytis (su juo santy
kiai buvo nenormalūs, todėl 
parengtiniame tardyme jis 
davė melagingus parodymus, 
jo paties išgalvotus, kad pa
kenktų man ir pasitarnautų 
čekistams), pensininkas Bro
nius Vincas Aleksys (pakvies
tas į teismą tam, kad savo 
nepagarbius pasisakymus, 
duotus parengtiniame tardy
me prieš “LKB kroniką” pasa
kytų ir teisme; tačiau, kai tik 
teisme jis pradėjo kalbėti ki
taip, negu parengtiniame tar
dyme, teisėjas jam nebeleido 
toliau kalbėti), Lapienienė 
Elena (žmona į teismą liudy
toja buvo pakviesta tam, kad 
nesėdėtų teismo salėje ir ne
praneštų giminėms bei arti
miesiems apie teisminį tardy
mą).

Tik keturi liudininkai
Nors parengtiniame tardy

me į Saugumą buvo pakviesti 
duoti parodymus apie mane 
apie dvidešimt penki liudyto
jai, bet į teismą buvo pakviesti 
tik keturi. Taigi ir šiame teis
me, kaip ir kituose, liudyto

jais buvo parinkti ir pakviesti 
tik tie, kurie liudijo teismo 
pageidaujama linkme. O jei 
teismo eigoje paaiškėja, kad 
jų liudijimas palankus teisia
majam, jų toliau nebeklausi- 
nėja. Kai tik B. V. Aleksys ir 
E. Lapienienė pradėjo liudyti 
man palankiai, teisėjas jiems 
nebeleido toliau kalbėti. Taigi 
net ir parinktais liudytojais 
čekistams ir teismui tenka ap- 
sivilti...

Teisėjas, apklausinėdamas 
liudytojus, buvo neobjektyvus, 
savo klausimais juos spaus
davo, kad šie pasisakytų jam 
pageidaujama kryptimi, užsi- 
puldavo barti ir ironizuodavo, 
kai parodymai jam nepatikda
vo. Pvz. teisėjas paklausė Ruz
gienę, ar aš prašiau ją perra
šyti “LKB kroniką”. Kai ji pa
sakė, kad neprašiau, tada tei
sėjas ją subarė ir nebeleido 
toliau kalbėti. Kai Aleksys 
pradėjo kalbėti apie religinės 
spaudos draudimą, teisėjas 
nebeleido ir jam kalbėti.

Kaip demoralizuoja žmones 
melas bei teisėsaugos darbuo
tojų neteisingumas!

Pirmą ir antrą teismo die
ną po pirmojo posėdžio teis
mas paskelbė pietų pertrauką.

Kaliniai — be pietų
Mums, kaliniams, pertrauka 

buvo, bet pietų negavome: 
Pranckūnaitę, Matulionį ir ma
ne kareiviai iš teismo salės 
nuvedė laiptais žemyn į teismo 
rūmų rūsį. Ten kiekvieną tei
siamąjį uždarė į atskirą vienu
tę, duris užrakino ir prie du
rų pastatė ginkluotus sargybi
nius. Kol jie pietavo, mes tame 
rūsyje buvome nevalgę — 
mums pietų niekas nedavė. Ka
dangi į teismą buvome atvežti 
rytą, todėl labai norėjosi val
gyti. Tad labai apsidžiaugiau, 
kai vėl iš rūsio atvedė į teis
mo posėdžių salę — norėjosi, 
kad viskas kuo greičiau baig
tųsi.
Nors Visuotinėje žmogaus 

teisių deklaracijoje skelbia
ma, jog visi žmonės yra gimę 
lygūs, visi jie turi neatimamas 
teises (panašiai kalba ir kons
titucija), tačiau pas mus ir po 
šešiasdešimt metų ant galvų 
tų, kas nori laisvės, lygių tei
sių su ateistais, nusileidžia 
ne ginanti valdžios ranka, bet 
sunkus, skaudus čekistų vėz
das.

Kadangi mano sveikata buvo 
pašlijusi, stipriai skaudėjo 
galvą, nesitikėjau sekančią 
dieną galėsiąs dalyvauti teis
me, todėl savo gynimosi kalbą 
sujungiau su paskutiniuoju žo
džiu.

PASKUTINIS ŽODIS
Štai mano paskutinis žodis, 

pasakytas Aukščiausiame teis
me 1977 m. liepos 22, t. y., ant
rąją teismo dieną:

Neapkenčiu neteisybės, me
lo, klastos ir apgaulės, o taip 
pat prievartos. Todėl, kai ma
tau šias blogybes, negaliu ra
mia sąžine tylomis pro jas pra
eiti. Tačiau kai kurie valdžios 
pareigūnai tą mano kovą su 
blogybėmis, tą kritiką vadina 
antitarybine agitacija ir pro
paganda, siekimu pakirsti Ta
rybų valdžią ir pan.

Nejaugi neteisybės, melas, 
klasta, apgaulės ir kitos blo
gybės yra Tarybų valdžios pa
grindas, jos stiprybė, kad ko
vą su šiomis blogybėmis va
dina siekimu pakirsti ar su
silpninti Tarybų valdžią, o 
tuos, kurie kovoja su šiomis 
blogybėmis, kaltina padarius 
nusikaltimą, numatytą LTSR 
BK 68 str. ar 199-1 str.?

Tik laisvai leidžiant pasi
reikšti nuomonių skirtumams, 
išryškėja tiesa, iškyla į pa
viršių klaidos, demaskuojamos 
blogybės. Tai turi būti daro
ma neatsižvelgiant nei į as
menis, nei į jų užimamas pa
reigas, nei į jų titulus. Kai 
išryškėja blogio šaknys, tada 
galima blogį pašalinti. Kiek
vienas doras žmogus, pastebė
jęs blogį, privalo jį kelti aikš
tėn, parodyti jį dienos švie
soje. Anksčiau ar vėliau kriti
kos ignoruotojai bus sunie
kinti. Kritikos žodis, nors 
tuo metu kai kam labai nema
lonus, skaudus, tačiau jis ga
li būti draugiška pagalba klys
tantiems.

Argi ne tos blogybės atneša 
tiek daug nelaimių, bereika
lingų vargų, beprasmiškų kan
čių?! (Bus daugiau)

Minint

a. a. PETRO BALČIŪNO 
vienerių metų mirties sukaktį,

šv. Mišios bus atnašaujamos Lietuvos kankinių šven
tovėje vasario 21, šeštadienį, 10 valandą ryto.

Prašome draugus bei pažįstamus dalyvauti ir pasi
melsti už a.a. Petro vėlę.

Nuliūdusios: žmona Nina ir sesuo Uršulė

Mylimai mamytei ir žmonai
AfA

ANGELEI ŠMIGELSKIENEI
iškeliavus amžinybėn, 

jos vyrą ALFONSĄ, dukrą LORETĄ ir PETRĄ 
MURAUSKUS, vaikaites bei jų šeimas nuoširdžiai 

užjaučiame -
F. V. Urbonai S. J. Andruliai

Mielai motinai

AfA 
ANTANINAI PRAKAPIENEI

mirus Lietuvoje,

jos sūnus - kunigą ANTANĄ, OFM, STASĮ ir JONĄ 
bei jų šeimas išeivijoje nuoširdžiai užjaučiame -

Kun. Pr. Gaida
S. J. Andruliai
E. P. Ališauskai
G. V. Balčiūnai
G. P. Gaižučiai

S. A. Zim nieką i

L. G. Kurpiai
V. Kastytis
R. V. Stabašinskai
F. V. Urbonai
G. M. Valaičiai

PADĖKA
Mūsų mylimas brolis-dėdė

AfA 
JUOZAS URBONAS

mirė 1986 metų gruodžio 12 dieną.
Nuoširdi padėka už atnašautas gedulingas šv. Mišias 

Tėvui Augustinui, OFM, Tėvui L. Zarembai, SJ, Tėvui Pijui, 
OFM, kuris ir pasakė prasmingą pamokslą, kalbėjo Rožinį 
ir maldas laidotuvių namuose, Tėvui Liudui, OFM, už atsi
lankymą į laidotuvių pietus.

Nuoširdžiai dėkingi Tėvui Augustinui, OFM, už Juozo 
lankymą ligoninėje ir palaikų palaidojimą Šv. Jono lietuvių 
kapinėse Mississaugoje.

Dėkingi: dr. Mikui A. Valadkai už ligonio lankymą na
muose ir ligoninėje; iš toli atvykusioms mūsų mieliems gimi
naičiams Jonui ir Justui; visiems, kurie Juozą aplankė na
muose ir ligoninėje. Nuoširdi mūsų padėka karsto nešėjams. 
Gili padėka už ypatingą rūpestį Juozą slaugant namuose 
ir didelę pagalbą laidotuvių metu: Ignui Urbonui, Bronei Mazi- 
liauskienei, V. M. Tamulaičiams, E. Ališauskienei ir dr. J. 
Rimšaitei; L. Balsienei, K. Žebrauskienei ir L. Markeliui už 
pagalbą namuose.

Nuoširdžiai dėkingi atsiuntusiems gėles, aukojusiems 
šv. Mišias ir aukojusiems: Tautos fondui, “Nepriklausomai 
Lietuvai” ir “Cancer Research Society”; pareiškusiems 
mums užuojautą žodžiu, raštu bei spaudoje; visiems, ku
rie pagerbė mūsų mylimą brolį-dėdę Juozą savo atsilanky
mu į laidotuvių namus, šventovę ir laidotuvių pietus.

Dėkojame už pasakytą atsisveikinimo žodį— KLB To
ronto apylinkės vardu — pirmininkui A. Vaičiūnui, “Neo- 
Lituania” korporacijos vardu — A. Juciui, pensininkų “Vil
nius Manor” vardu — S. Jokūbaičiui. Dėkojame D. Renkaus- 
kui už visokeriopą rūpestį, B. Stanulienei už skaniai paga
mintus pietus ir mieloms ponioms už skanius pyragus.

Mes liūdime netekę mylimo brolio-dėdės Juozo, bet 
raminamės prisiminę, kad toks gausus būrys Juozo draugų, 
bičiulių bei pažįstamų pagerbė jį savo atsilankymu ir atsi
sveikino su juo, iškeliaujančiu į amžinybę.

Ilgai nepamiršime Jūsų pagalbos, užuojautos ir daly
vavimo kartu su mumis. Ačiū labai.

Liūdintieji -
Sesuo Eugenija
Brolis Linas su žmona Begina
Sūnėnas Rimas su šeima

Canadian &rt ftlrmorials Ittb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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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Likime lietuviais! GEDIMINAS ŠLIKAS

Staugia vilkas geležinis 
Amžių glūdumoj,
Šaukdamas sūnus Tėvynės 
Susi teikt krūvoj...

Daug, labai daug šimtmečių 
prabėgo nuo to laiko, kai pir
mosios lietuvių gentys apsi
gyveno tame krašte, kuris lai
ko eigoje buvo pavadintas Lie
tuva. Daug, labai daug van
dens nutekėjo Nemunu ir Du
bysa, Nerimi ir Šventąja, daug 
ašarų ir kraujo sugėrė mūsų 
žemė, daug raudų, daug dainų 
girdėjo mūsų miškai ir mūsų 
laukai. Ir ne veltui visiems 
žinomoje dainoje išgirstame 
gimtąją savo žemę apibūdi
nančius žodžius:
... graži tu savo dangaus 

mėlyne,
brangi, nes daugel vargų 

patyrei.

Niekas taip nesujungia žmo
nių, kaip bendras džiaugsmas 
ir bendri vargai, niekas taip 
nesulydo jų į kietą, atsparų 
plieną, kaip bendri siekiai ir 
bendri tikslai. Šimtmečių ei
goje saulėtų ir debesuotų die
nų, vargo ir džiaugsmo, bendro 
darbo ir bendros dainos, bend
rų ašarų ir bendros maldos 
bendruomenėn sulydyta žmo
nių grupė ir yra tauta.

Galbūt šis palyginimas per 
daug poetiškas, galbūt jis per 
trumpas, kad išaiškintų gilią
ją tautos žodžio prasmę, bet 
jis pakankamai gyvas, kad su
virpintų mūsų širdis ir pabrėž
tų, kokiai bendruomenei mes 
priklausome, kokia jėga jungia 
mus ir kokios jėgos amžių 
slinktyje išlaikė mus mūsų 
tautos vaikais — lietuviais.

Amžių glūdumos, karai ir gy
venimo audros, klasta, apgau
lė, priespauda ir jungas ne
įveikė mūsų tautos. Ji gyva, 
kaip gyva mūsų žemė, kaip gy
vas mėlynas gimtinės dangus, 
kaip gyvas berželis-svyruonė- 
lis kaimo palaukėje. Tauta 
gyva todėl, jog kiekvieno jai 
priklausančio žmogaus gyslo
se teka protėvių kraujas, kad 
juos jungia bendra kalba, 
bendri papročiai ir bendras 
gyvenimo būdasv-.

Kai mūsų senoliai- ir mūsų 
tėvai dėjo aukas ant Tėvynės 
laisvės aukuro, kai jie nuo dar
bo ir vargų pūslėtomis ranko
mis ėmėsi ginklo gimtojo kraš
to nepriklausomybei apginti, 
— visi jie tikėjo savąja ir sa
vo vaikų ateitimi. Jie tikėjo, 
jog savo ryžtu, darbais ir ko
vomis deda stiprų pagrindą lie
tuvių tautos augimui. Šis tikė
jimas įkvėpė jiems jėgų, nepa
laužiamo pasiryžimo eiti pasi
rinktuoju keliu.

Bet mes buvome ir esame 
maža tauta, tik nedidelė sau
ja beveik visų kitų Europos 
tautų pamirštame užkampyje. 
Mus prisimindavo tik tada, 
kai kieno nors kelias vesdavo 
per Lietuvą iš vakarų į rytus 
ar atvirkščiai — iš rytų į va
karus. Ir kieno tik kojos ne
trypė mūsų žemės dar ne taip 
jau tolimoje praeityje? Ir skau
džiausia, kad visi tie, kurie 
trypė mūsų žemę, visi tie, ku
rie bandė ją pasiglemžti, pa
jungti savo valiai, — visi kal
bėjo, jog “išvaduoja” mus. Nuo 
ko gi? Nuo mūsų pačių, nuo 
mūsų laisvės, nuo mūsų tikėji

AfA 
ANGELEI ŠMIGELSKIENEI

mirus,
jos vyrą ALFONSĄ, dukrą LORETĄ ir PETRĄ MU
RAUSKUS, vaikaitę RAMONĄ su vyru ROBERTU BELL 
bei kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiam -

Birutė ir Jonas Lapinskai

AfA
ANGELEI ŠMIGELSKIENEI 

iškeliavus amžinybėn,

jos vyrą ALFONSĄ, dukrą LORETĄ ir PETRĄ 
MURAUSKUS, vaikaites su šeimomis nuoširdžiai 

užjaučiame -

V. P. Melnykai E. A. Pūkai
V. U. Nausėdai O. Z. Girdauskai

J. Maniuška

mo Tėvynės ir tautos ateitimi?
Visi tokie žodžiai ir juos ly

dintieji darbai priminė tik ne
švarų, įžūliai atpasakotą anek
dotą, kuris nieko bendro netu
rėjo nei su gyvenimo tikrove, 
nei su mūsų visų svajonėmis 
bei siekiais.

Kas gi buvo tas mažytis kraš
tas prie Nemuno? Ko jis neri
mavo, ko jis jieškojo?

Kaip dažnai mūsų kaimynai, 
kaip dažnai net įtakingi vyrai 
Europoje pamiršdavo, jog prie 
Nemuno taip pat gyveno tauta, 
kuriai buvo brangus gimtasis 
kraštas, kuri taip pat troško 
laisvės, kaip ir visos kitos 
tautos.

Štai čia ir norisi pasikviesti 
į pagalbą jausmus tų žmonių, 
kurių širdyse dega negęstanti 
meilė Lietuvai ir jos tautai, 
kurių širdyse krauju įrašytas 
troškimas matyti gimtąjį kraš
tą laisvą, žydintį ir pilnatei
sį kitų kraštų šeimoje.

Mūsų pasididžiavimas gim
tuoju kraštu, savąja tauta, 
savaisiais žmonėmis — ne be 
pagrindo. Kas tuo netiki, kas 
svyruoja nežinodamas kokį 
vaidmenį Lietuva vaidino am
žių slinktyje, tegu pavarto 
istorijos lapus, tegu paskai
to apie tą praeitį ir tegu pa
daro savo išvadas! Gaila tik, 
kad laiko slinktyje mes liko
me vieni kovose už savo lais
vę. Tiesa, moralinės paramos 
gal ir netrūksta, bet, deja, tik 
žodžiais.

Uždėkime ranką ant širdies 
ir pagalvokime, kokie būtų tie 
žodžiai, kokie būtų tie tvirti
nimai bei raminimai, jei gimto
sios Lietuvos laukus puoštų ne 
palinkę, nuo senatvės samano
ti ir sutrunyję kryžiai, o naf
tos gręžimo bokštai? Jei mūsų 
paupių smėlynuose spindėtų 
ne akmenimis pavirtusios aša
ros, o aukso trupiniai? Jei po 
mūsų pievų ir krūmynų velėna 
ilsėtųsi ne protėvių, ne did
vyrių, ne kankinių kaulai, o 
akmens anglies sluoksniai?

Tikriausiai tada viso pasau
lio spauda nepamirštų kalbėti 
apie nuostabų, laisvę prara
dusį kraštą; išminčiai rašytų 
knygas ir prisimintų turtin
gus to krašto laukus; politikai 
varžytųsi vienas su kitu, įro
dinėdami, jog to krašto tauta 
teisėtai trokšta laisvės.

Daugeliui mūsų kartos žmo
nių, gyvenančių svetur, atro
do, jog Tėvynės meilė nebėra 
moderni gyvenimo išraiška. 
Tačiau nepamirškime vienos 
gyvenimo tiesos: norint būti 
kitų gerbiamu, reikia sugebė
ti ir save patį gerbti. Ne egois
tinė, perdėta ir išpūsta mei
lė gimtajam kraštui bei sava
jai tautai turi lydėti mūsų gy
venimo žingsnius, bet gilus 
nuoširdumas ir noras būti ly
giu žmogumi laisvųjų žmonių 
tarpe. Turėti Tėvynę, kaip la
šelį gintaro, reiškia turėti sa
ve patį, reiškia būti tokiu pa
čiu, kaip tas lašelis tyro gin
taro.

Nesudarydami rimtos politi
nės jėgos išeivijoje, negalė
dami tiesiogiai paveikti savo 
kraštą, mes vis dėlto neturė
tume nustoti optimizmo, netu
rėtume nuleisti rankas ir lauk
ti galutinės mūsų krašto už
maršties. Išlikti lietuviais, 

išsaugoti savąją kalbą ir bui
tį, puoselėti savuosius papro
čius, savąją kūrybą bei meną, 
kovoti už Lietuvos išlaisvini
mą — štai garbinga visų užsie
nyje gyvenančių lietuvių už
duotis. Kaip dažnai sutinki 
svetur, rodos, išsilavinusius 
jaunesnės kartos žmones, ku
rie baisiai nustemba išgirdę, 
jog Lietuvoje kalbama lietu
viškai, o ne rusiškai, kad lie
tuvių kalba nesanti slavų kal
bų šaka. Kai kurie iš tų žmonių 
nutyla, išgirdę paaiškinimus 
apie mūsų tautą. Kiti gi nusi
suka į šalį, netikėdami tuo, 
kas jiems pasakojama. Šie 
žmonės netiki, nes nieko ne
žino apie Lietuvą. Kai kas yra 
girdėjęs apie tautas, gyvenan
čias prie Baltijos jūros; gir
dėjęs, kad jos vadinamos bal
tų tautomis. Tačiau jų nuomo
ne baltai yra tik vokiečiai, ku
rie žiloje senovėje paliko sa
vąją teritoriją ir įsikūrė Bal
tijos pajūry.

Štai čia ir pasidaro skaudu 
išgirdus tokius pokalbius. Ne 
tiek, kad jautiesi įžeistas, kad 
nemaloniai buvo paliestas ta
vo tautiškumas, bet kad jau 
taip esi pamirštas, jog rodosi 
iki tavo Tėvynės, iki Nemuno 
krantų, yra ne keli šimtai ar 
tūkstančiai, bet šimtai tūks
tančių kilometrų!

O ar mes negalime didžiuo
tis savąja tauta, jos sena, 
labai sena kalba, kuri nedaug 
pasikeitusi išliko iki mūsų die
nų ir kuri daugiau nei kas ki
ta pabrėžia mūsų, lietuvių, 
ištvermingumą, mūsų norą iš
saugoti savąją kultūrą ir sa
vuosius papročius?

Ir ar ne mūsų, lietuvių, 
šventa pareiga saugoti gim
tąją kalbą, neduoti jai žūti 
kitų kalbų maišatyje, nesutep
ti jos kitais, lietuviams visai 
svetimais žodžiais ir išsireiš
kimais? Ar ne mūsų pareiga, 
lyg didžiausią turtą, saugoti 
tai, kas tikrai mus daro skir
tingais nuo kitų, būtent lietu
viškąją kalbą, kuri pergyveno 
viską: ir priespaudą, ir drau
dimus, ir nenumalšinamas 
audras?"

Įsivaizduokime valandėlei, 
kad kada nors, jei ne po me
tų, tai po kitų, jei ne mes pa
tys, tai mūsų vaikai, jei ne jie
— tai mūsų vaikaičiai, aplan
kys laisvą Tėvynę. Ar nebus 
gėda jiems prisipažinti, kad 
nebemoka tos kalbos, kuria 
kalbėjo, dainavo, skundėsi, 
meldėsi mūsų tėvai ir protė
viai? Ar nebus gėda prisipa
žinti, jog naudodamiesi lais
ve, mes nesugebėjome išsau
goti savo asmenybės ir virto- 
me mums patiems ir mūsų 
kraštui svetimais žmonėmis?

Tegu tas, kuris šiandien dar 
netiki, kad nelengvas mūsų 
kelias išeivijoje, kad ir pa
maži, bet vis dėlto veda į nu
tautėjimą, pasiklauso tautie
čių kalbos, persunktos anglų, 
vokiečių ir prancūzų išsireiš
kimais, mūsų ausiai ir širdžiai 
svetimais skiemenimis! Aš 
nekaltinu tų, kuriuos likimas 
privertė pasisavinti tas sve
timybes, bet kreipiuosi į kiek
vieną lietuvį, kad kiekviena 
jų gyvenimo diena būtų tauti
nio susipratimo diena!

Jei kas nors kovą už lietu
vybę, už mūsų tautos susipra
timą, laiko tik tuščiais žo
džiais, tegu ir nekalba apie 
prarastą nepriklausomybę, te
gu neaušina burnos tuščiais 
pažadais ir priesaikomis, te
gu nelaukia “stebuklų iš dan
gaus”, kurie grąžintų mums 
laisvę. Tie, kurie atitrūko 
nuo tautos kamieno, nepri
klauso mūsų šeimai ir ne jiems 
skirta rūpintis tos šeimos li
kimu.

Mes, lietuviai išeiviai, gy
vename kraštuose, kurie mus 
priglaudė, davė tokias pat tei
ses, kaip ir jų žmonėms, suda
rė galimybes dirbti, mokytis, 
lavintis, naudotis visais tais 
vaisiais, kuriuos išsikovoja 
laisvi kraštai. Būkime verti tų 
kraštų, kuriuose gyvename, 
būkime geri piliečiai, nes to 
reikalauja ne tik mūsų parei
ga, mūsų dėkingumas, bet ir 
mūsų išdidumas. Parodykime 
visam pasauliui, kad mes esa
me pilnateisiai ir supratingi 
žmonės, kurie sugeba gyventi 
kitų tautų draugėje, bet nė va
landėlei nepamirškime esą 
lietuviai. To reikalauja mū
sų praeitis ir mūsų prigimtis. 
“Miško paukštis į mišką žiūri”
— sako senas lietuviškas prie

žodis. Prisimindami šią pa
prastą tiesą, nuolatos stenki
mės, kad mūsų žvilgsnis būtų 
nukreiptas į mūsų Tėvynę Lie
tuvą, mūsų mintys ir darbai 
būtų su ja surišti.

Susitelkime lietuviškon 
bendruomenėn, skaitydami sa
vo spaudą ir savo rašytojų kny
gas, remkime tą spaudą pagal 
išgales, neleiskime jai dingti 
užmarštyje. Susitelkime lietu
viškon bendruomenėn, lanky
dami lietuviškuosius parengi
mus, vakarus, minėjimus, lie
tuviškos dainos ir muzikos 
koncertus. Tegu lietuviškas 
žodis, meilė Tėvynei, meilė 
gimtajai tautai visiems lai
kams lieka mūsų gyvenimo, 
mūsų veiklos ir mūsų kūrybos 
pagrindu! Susitelkime į dar 
didesnę lietuviškąją bendruo
menę, kad mūsų Tėvynės sū
nūs ir dukros susilydytų į 
dar kietesnį plieną ir, įveik
dami visus gyvenimo sunku
mus, išliktų tauria ir neatski
riama mūsų tautos dalimi. Li
kime lietuviais, nes jais mes 
esame gimę!

Didysis Lietuvos kunigaikštis GEDIMINAS sutinkamas Ukrainos Kijeve 1321 metais. Tuo metu jis buvo galin
giausias Rytą Europos valdovas. Ano meto kitą valstybių valdovai, metraštininkai ir pats Gediminas save vadino 
Lietuvos arba Lietuvos ir Rusų karaliumi. Didžiuoju kunigaikščiu jį pavadino Dlugošas XV š. Šis paveikslas (au
torius nenurodytas) atspausdintas prancūzų žurnalo “Famille chretienne” 1986 m. gruodžio numerio priede

Vasaros 
pagalba
3 būdais Ontario padeda 
jaunimui šią vasarą -- ~;
Ontario specialybių, mokymo ministerija, kaip 
dalis plataus mandato parūpinti specialybių 
mokymą bei darbo patirtį jaunimui, sudaro 
galimybes dirbti ir uždirbti lėšų šią vasarą.

1. Darbai verslo srityje
Ontario vasaros darbų programa yra nukreipta 
į darbdavius, skatina juos samdyti jaunus 
žmones naujai atsiradusiem vasaros darbam. 
Specialybių mokymo ministerija parūpina 
$1.25 per valandą atlyginimui pasamdyto 
asmens. Jaunimas tuo būdu įgauna nepa
prastai vertingą darbo patirtį, o Ontario

bendrovės tinkamai pasinaudoja tais darbo 
norinčiais savanoriais.

Darbdaviai, kurie galėtų parūpinti daugiau 
vasaros darbų jaunimui, prašomi paskambinti 
1-800-387-1290 (Toronte 585-7399), 
teiraujantis daugiau informacijų.

2. Bukite pats bosas
“START-UP” parūpina studentams puikią 
galimybę išmokti vadovauti savo vasaros 
verslams. Bendradarbiaujant su Ontario 
prekybos rūmais (The Ontario Chamber of 
Commerce) ir Karališkuoju Kanados banku 
(The Royal Bank of Canada) sudaroma 
galimybė studentams, norintiems pradėti

vasarinį verslą, prašyti paskolos be palūkanų 
iki $3,000 iš “STAR-UP”.

Tai proga jauniem žmonėm išmokti 
vertingų savarankiškų verslų.

Suinteresuoti studentai gali gauti daugiau 
informacijų, skambindami 1-800-387-0777.

3. Dirbant su
Ontario vyriausybė per savo ministerijas 
ir per su jomis susijusias bendruomenių 
agentūras sudaro jauniem žmonėm galimybę 
įgauti patyrimą su savo karjera susijusiuose

Ontario
darbuose per “Experience ’87”.

Suinteresuoti jauni žmonės gali gauti 
daugiau informacijų ir prašymų blankų, 
skambindami 1-800-387-0777.

Ontario

Ministry of
Skills Development 
Gregory Sorbara 
Minister

Ontario Ministry 
of Skills Development
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ŠIURPI ŽMOGŽUDYSTĖ
Vito Lingio rašinys “Elegija 

mirčiai ir žmogui”, užpildantis 
beveik visą puslapį “Komjauni
mo tiesos” 1986 m. 228 nr., at
skleidžia šiurpią žmogžudystę, 
kuri skaudžiai sukrėtė Biržų 
miesto ir apylinkės gyventojus. 
Tragedija įvyko 1986 m. birže
lio 12 d. vakarą, kai Biržuose 
užsidarė alaus baras ir du jauni 
vyrai — Donatas Strautnikas ir 
Donatas Paškevičius nutarė nu
važiuoti į Jūrmalą. Biržų pa
kraštyje jiedu pradėjo stabdy
ti pravažiuojančius automobi
lius, bet vairuotojai buvo at
sargūs. Nė vienas nesustojo 11 
vai. nakties priimti nepažįsta
mų keleivių. Kitaip pasielgė tik 
biržietis Jonas Umbras, ilgai ka
pojęs malkas ir prakaitą nutaręs 
nuplauti ežere. Su juo pasimau
dyti panoro ir ketverių metukų 
dukrelė Sonata. Išvykdami jie
du pažadėjo Danutei Umbrienei 
ilgai neužtrukti prie ežero. Jo
nas Umbras, asmeniškai pažino
jęs Donatą Strautniką, sustojo 
ir abu jaunus vyrus įsileido au- 
tomobilin. D. Strautnikas J. 
Umbrui aiškino: “Pametėk tru
putėlį. Merginos prie žydkapių 
šašlikus kepa. Mes išgerti veža
me ...” J. Umbras sustabdė au
tomobilį, nurodytoje vietoje ne
suradęs jokių merginų.

BETIKSLIS NUŽUDYMAS
D. Strautnikas, sėdėjęs šalia 

vairuotojo, pradėjo smaugti J. 
Umbrą, kūną versdamas ant už
pakalinės sėdynės. Kai J. Umb
ras jau merdėjo, klykti pradėjo 
šalia D. Paškevičiaus užpakaly
je sėdėjusi mažoji Sonatėlė. D. 
Strautnikas tada griebė mergai
tę už gerklės, merdėjantį J. Umb
rą palikęs D. Paškevičiui. Sona
tą Umbraitę D. Strautnikas ne tik 
smaugė, bet ir jos kūnelį daužė į 
asfaltą, kad tik mergaitė neiš- 
liktų gyva. D. Paškevičiaus iš 
automobilio bonkon išsunktu 
benzinu D. Strautnikas apipylė 
abi aukas, norėjo sudenginti 
veidus, bet nė vienas jų neturė
jo degtukų. Benziną nesėkmin
gai bandė padegti eletriniu ci
garečių padegtuvu, kuris gero
kai apsvilino mažosios Sonatos 
nosį. J. Umbro veidą D. Straut
nikas supjaustė nudaužtos bon- 
kos stiklais. Nesulaukdama vy
ro ir dukrelės, pajieškas su kai
mynais pradėjo Danutė Umbrie- 
nė, kai abu žmogžudžiai jau bu
vo nuėję namo, prieš tai benzi
nu nuplovę savo pirštų nuospau
das. Suradus automobilį, buvo 
iškviesta milicija ir greitoji pa
galba. Jonas Umbras jau buvo 
miręs, bet po sėdyne pakišta 
mergaitė staiga sudejavo. Bir
žų ligoninėje ji buvo atgaivin
ta, nustatytas kepenų nutrūki
mas. Mergytės gyvybę po sun
kios kovos išgelbėjo chirurgi
jos specialistai Panevėžyje.

PASIKORĖ ŽUDIKAS
Milicija sudarė penkiolikos 

įtariamų asmenų sąrašą, pada
rė jų nuotraukas, balso įrašus. 
Sonata Umbraitė, atgavusi są
monę, teigė: “Dėdė Donatas 
smaugė tėvelį ir mane ...” Ta
čiau Donato pavardės vaikas 
nežinojo. Sonata atpažino Do
natą Strautniką, kai jai buvo 
parodytos įtariamųjų nuotrau

“AUDRA" TRAVEL į? W&
k) CORPORA TION

KELIONĖS Į LIETUVĄ
1 987

Išvykimo datos
1. Kovo 19 6. Birželio 11 10. Rugpjūčio 6
2. Balandžio 10 7. Birželio 19 11. Rugsėjo 3
3. Gegužės 8 8. Liepos 9 12. Rugsėjo 17
4. Gegužės 21 9. Liepos 17 13. Spalio 2
5. Gegužės 28 14. Gruodžio 26

Kelionių ilgis: 2 arba 3 savaitės. Lietuvoje — nuo 5-11 dienų. 
, Papildomai galima pasirinkti norimus Europos miestus -

Maskvą, Leningradą, Varšuvą, Belgradą, Dubrovniką, 
Paryžių, Romą, Kopenhagą, Helsinkį.

Oro linijos - “Air France", “Aeroflot”, JAT, "Finnair”, “Sterling 
Airways”.

Kelionių kainos - pradedant nuo $1890 kanad. arba $1432 JAV.
Kelionės 5 dienoms į Lietuvą sutvarkomos individualiai pagal 

norimą maršrutą, pageidaujamu laiku.
Kelionė į Romą - birželio 22 - liepos 2

Smulkesnių informacijų teiraukitės mūsų įstaigoje nuo pirmadienio 
iki penktadienio nuo 9.30 ryto iki 17.00 vakaro, šeštadienį nuo 

11 v. ryto iki 14.00 v.p.p. šiuo adresu:

1576 Bloor St. W., Toronto, Ont, Canada, M6P 1A4 
(Priešais Lietuvių namus)

Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 
Telex 06-986766 TOR

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030

kos, bet nepažino šalia jos sė
dėjusio Donato Paškevičiaus. 
Pajutęs artėjantį suėmimą, Do
natas Strautnikas pasikorė sa
vo bute, palikęs raštelį žmonai 
su vienu žodžiu “Atleisk!” Vė
liau buvo suimtas Donatas Paš
kevičius, kai milicijai pavyko 
rasti išlikusią jo piršto nuo
spaudą automobilyje. Kelias 
dienas prieš suėmimą, Biržų 
autobusų stotyje jis dar atėmė 
pinigus iš kaimo vaikinuko. D. 
Paškevičiaus teismas susilaukė 
daug žiūrovų, kurie negalėjo su
prasti betikslės žmogžudystės. 
Jono Umbro nužudymas ir duk
relės sužeidimas buvo atliktas 
be jokios asmeninės naudos 
abiem nusikaltėliam. Biržiečių 
nuotaikas atskleidžia reporta
žo autorius Vitas Lingys: “Kaip, 
iš kur, iš kokios sėklos išdygs
ta tokie donatai? Kur ir kada jie 
savyje pasmaugia žmogų? ...”

DVIGUBA PALANGA
Pasak Arūno Marcinkevičiaus 

“Gimtojo krašto” 1986.VII.10 lai
doje, Palangai jau būtų galima 
taikyti du vardus — Senosios Pa
langos ir Didžiosios Palangos. 
Senajai Palangai priklauso mies
to centras, Didžiajai Palangai 
— penki jos palydovais tapsian- 
tys miestai. Šiaurės link jau au
ga ir plečiasi Vanagupė, Kuni
giškiai, Monciškės ir Šventoji, 
Klaipėdos pusėn — Nemirsėta. 
Šie mažieji kurortai viens nuo 
kito bus atskirti 2-3 kilometrų 
žaliųjų masyvų juostomis. Vana- 
gupėje ištisus metus jau veikia 
750 vietų žemdirbių poilsio na
mai “Linas”, 250 vietų Lietuvos 
jūrų laivininkystės poilsio ba
zė, didžiausioji Palangos gy
dykla su vandens maudyklėmis. 
Palangoje, turinčioje keliolika 
tūkstančių gyventojų, per vasa
ros sezoną apsilanko pusmilijo- 
nis poilsiautojų. Veikia 196 poil
sio namai. Naujieji gyvenamieji 
pastatai augs ir plėsis tik ryti
nėje miesto dalyje, anapus Klai
pėdos plento. Senojoje miesto 
dalyje nenumatoma žymesnių 
statybų, keičiančių centro vei
dą. Šalia Botanikos parko bus 
įrengtas Sveikatos parkas su 
dviratininkams skirtais take
liais, takais jodinėtojams, lauko 
teniso, aikštelėmis, pramogomis 
vaikams. Jūratės, Vytauto ir Ba
sanavičiaus gatvės bus atiduotos 
tik pėstiesiems. Sekančią va
sarą Vytauto gatvėje bus atidary
tas Palangos istorijos muziejus, 
įsikūręs atnaujintame name, 
kur prieš II D. karą dirbo Pa
langos burmistru išrinktas vi
suomenininkas dr. Jonas Šliūpas.

NAUJI TROLEIBUSAI
Troleibusais vadinami elek

triniai autobusai. Aštuoniolika 
naujų troleibusų iš Čekoslovaki
jos gavo Kauno miestas. Juos ten 
pagamino garsioji “Škodos” įmo
nė. Kaune yra dvylika viešojo su
sisiekimo linijų, kuriomis kas
dien važinėja 160 troleibusų. 
Jais galima nuvažiuoti į Vilijam
polę, Panemunę, Petrašiūnus 
bei kitus sparčiai augančio mies
to rajonus. Bendras susisiekimo 
linijų ilgis — daugiau kaip 200 
km. Pramonės projektavimo ins
titutas yra paruošęs planus di
džiuliam troleibusų garažui. Jų 
bendras skaičius ateityje bus 
padidintas iki 200. v. Kst.

Į KAUKIU BALIU
kuris įvyks vasario 21, šeštadienį, 7 v.v 

Jaunimo centre, Hamiltone.
Gros orkestras, 
laimės staliukai.

Kaukės bus

“GYVATARAS”

Žinios iš Britanijos 
Londono

Susilaukė veiklios lietuvaitės. 
Londone apsigyveno Nijolė Ka- 
rosaitė, kilimo iš Kanados Edmon- 
tono (Alberta). Ji čia vadovauja 
Glyndebourne Fesival operai ad
ministracinėje srityje. Prieš at- 
vykdama D. Britanijon, Nijolė dir
bo Toronto simfoninio orkestro 
administracijoje.

Jau keletas savaičių Nijolė Ka- 
rosaitė talkina lietuviškam Lon
dono jaunimui sudaryti Lietuvos 
nepriklausomybės šventės minė
jimui naują montažą. Visuomet 
atsilanko sekmadieniais į lietu
viškas pamaldas, bendrauja su 
vyresniais ir jaunimu.

Londono lietuvių parapijos kle
bonas kun. dr. J. Sakevičius, MIC, 
sausio 19 d. išvyko vienai savai
tei į Romą. Jis yra Gerbingojo Die
vo tarno arkivyskupo Jurgio Ma
tulaičio šventumo bylos vedimo 
padėjėjas. Kun. dr. J. Vaišnorai 
susirgus, Londono parapijos kle
bonas turi perimti jo pareigas. 
Išvykdamas savo parapijiečiams 
sakė: kiek sąlygos leis, jis steng
sis, kad antroji arkivyskupo Jur
gio Matulaičio sulenkinta pavar
dė nebūtų vartojama. Būdamas 
Romoje, susitiks su krikščionybės 
iškilmių komitetu ir apžiūrės 
viešbutį, kuriame Britanijos mal
dininkai turės apsistoti iškilmių 
metu.

Lietuvos nepriklausomybės šven
tė Londone bus vasario 15 d. Mi
šias Šv. Kazimiero šventovėje 11 
v.r. užprašė Lietuvos atstovas D. 
Britanijai Vincas Balickas su po
nia. 14.30 v. — minėjimas Bishops- 
gate Institute (koncertų salėje). 
Bus sveikinimai, jaunimo dainų, 
kanklių ir tautinių šokių pynė, 
kuriai vadovauja Nijolė Karo- 
saitė.

Vasario 16 d. 19.30 v., Lietuvių 
namuose bus priėmimas Lietuvių 
Bendruomenės draugams anglams 
ir tautinių grupių veikėjams. St. K.

Hamilton, Ontario
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOJE 

600 metų Lietuvos krikšto sukak
ties minėjimas rengiamas kovo 1, 
sekmadienį. Be iškilmingų apeigų 
šventovėje, dalyvaujant mūsų 
vyskupui Pauliui Baltakiui, bus 
teikiamas Sutvirtinimo sakra
mentas. 4 v.p.p. šventovėje bus ora
torija (koncertas) “Septyni Kris
taus žodžiai”. Ją atliks jungti
nis Toronto choras ir penki so
listai. Vadovauja — V. Verikai- 
tis, akompanuoja — J. Govėdas.

Po koncerto — vakarienė Jauni
mo centro salėje, kur parapijos 
visuomeninių reikalų komisija, 
vadovaujant S. Petkevičienei, 
visus pavaišins. Pasisotinę iš- 
klausysim “TŽ” red. kun. dr. Pr. 
Gaidos tai progai skirto žodžio. 
Prašome visus užsiregistruoti 
pas E. Petkevičių. Vietos visiems 
rezervuotos.

Parapijos taryba

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Hamil

tono ir kitų apylinkių lietuviams 
už mums surengtas įkurtuves: ren
gėjams — G. D. Skaisčiams, M. D. 
Jonikams, J. M. Stankams; už gra
žius sveikinimus bei linkėjimus 
— J. Stankui, G. Skaisčiui, M. Jo
nikui, P. Kanopai, S. Jokūbaičiui; 
p. Jokubaitienei — už gėles; Ha
miltono klebonui kun. J. Liaubai 
už sveikinimus.

Nuoširdus ačiū visiems daly
viams už gražią dovaną ir vaišes.

Su nuoširdžiu lietuvišku dėkin
gumu -

P. V. Šidlauskai

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

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus k

(Esu “Union Gas” 
atstovas) &5

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Tautos fondo apyskaita
Tautos fondo atstovybės Kanadoje pajamų ir išlaidų 1986 m. apyskaita
PAJAMOS

1. Toronto apylinkė dol. 20000.00
2. Hamiltono..................... 6000.00
3. Montrealio.................... 6000.00
4. Delhi-Tillsonburgo..... 1500.00
5. St. Catharines ................ 1315.00
6. Wasagos-Staynerio ..... 1716.00
7. Sudburio ............  771.00
8. Kalgario .......................... 330.00
9. Londono .......................... 555.00

10. Oakvillės ......................... 347.00
11. Wellando......................... 370.00
12. West Lorne-Rodney ...... 305.00
13. Vankuverio..................... 330.00
14. Winnipego ...................... 336.00
15. Windsoro......................... 471.00
16. Otavos .............................. 365.00
17. Sault Ste. Marie............. 492.00
18. Bronius Bačiūnas,

Simcoe ........................ 10000.00
19. Atskiri asmenys........... 1065.00
20. Už knygą “Lietuva ir

VLIKas” .......................... 100.00
21. Palūkanos iš bankų..... 5263.55
22. Mirusųjų atminimui ..... 557.20
23. Gauta paskola ............ 60000.00

Išviso ................ dol. 118188.75
Likutis iš 1985 m......... 31215.39

Balansas........... dol. 149404.14

London, Ontario
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS ŠVENTŲ KLB Londono apy
linkė švęs vasario 22, sekmadie
nį, po 11 v.r. pamaldų, parapi
jos salėje, 1414 Dundas St. E. Bus 
iškilmingos pamaldos Šiluvos Ma
rijos šventovėje, o po to — progra
ma parapijos salėje. Bus įdomi ad
vokatėj Joanos. E.. Kuraitės-Ląsie- 
nės, vadovaujarSTos krašto valdy
bos visuomeninių reikalų komisi
jai, paskaita, dailiojo žodžio va
landėlė su Gražina Petrauskiene, 
mergaičių kvartetas “Sutartinė” 
iš Toronto ir pabaigai - kavutė.

Programa galbūt dar bus papil
dyta, nes šias eilutes rašant apyl. 
valdybos ji dar nebuvo galutinai 
sudaryta. Visi nuoširdžiai kvie
čiami tautinėje šventėje daly
vauti. D.E.

Mylimai žmonai ir motinai

AfA 
ANGELEI ŠMIGELSKIENEI

mirus,
jos vyrą ALFONSĄ, dukrą LORETĄ su PETRU, 
vaikaites - RAMONĄ ir DALIĄ su šeimomis nuošir
džiai užjaučiame bei meldžiame jai Viešpaties 
ramybės -

Kleofa ir Bronius Gaižauskai 
Elena ir Jonas Purtuliai 
Sofija ir Stasys Vaškiai

st. Petersburg, fl Adelaida ir Jonas Strijauskai

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ UT A T V A 
KREDITO KOOPERATYVAS 1 ALISA
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: IMAME UŽ:
indėlius (P.C.A.)..................  5% nekiln. turto pask............. 9.25%
santaupas..........................5.25% asmenines paskolas ... 11.75%
kasdienines palūkanas Nemokamas pilna,
“er” IndX i m~7r5% P"*"“"*”“-

term, indėlius 3 m........... 8.75% Nemokama narių gyvybės
reg. pensijų fondo......... 6.75% drauda Pa9al santaupų
90 dienų indėlius........... 6.75% dydllkl $2.000.
(minimum $5.000) Nemokama asmeninių
Reg. pensijų 1 m..................... 8% paskolų drauda iki $25.000.

IŠLAIDOS
1. Spauda ...................dol. 430.00
2. Kelionės.......................... 327.00
3. Raštinės reikmenys, paštas,

telefonas......................... 119.30
4. Advokatams...... .............. 100.00
5. Palūkanos už paskolą

(geros valios)................ 2939.17
6. Skelbimai, aukos........... 175.00
7. Įteikta Tautos fondui

VLIKo seime.............. 60000.00

Iš viso išlaidų .... dol. 64090.47
Likutis 1987 metams .. 85313.67

Balansas ........... dol. 149404.14

Tautos fondo atstovybė Kanadoje 
A. Patamsis, pirmininkas 

18 Norwich Rd., Stoney Creek, 
Ontario L8E 1Z6. Tel. 664-5804

A. a. dr. Petrui Vileišiui, visuo
menininkui, iškeliavus iš gyvųjų 
tarpo, jo atminimui įamžinti Tau
tos fondo laisvės ižde paaukojo 
100 dol. K. Čeputis iš Otavos.

A. a. Marijai Remesat mirus, 
jos atminimui paaukojo Tautos 
fondui po 10 dol. — E. B. Milašiai, 
O. A. Jusiai, S. P. Kanopos, A. A. 
Patamsiai, I. Vasiliauskas, St. M. 
Žvirbliai; po 5 dol. — G. Gudelie
nė, M. Milkeraitis, Kekiai, Jan
kauskai. Ačiū visiems už aukas.

Calgary, Alberta
A. A. ST. KVIETYS-KVIECINS- 

KAS mirė Kalgario ligoninėje 
1987.1.27 širdies priepuoliu. Lai
dotuves tvarkė šeima. Vietos spau
doje nebuvo minimas. Paskuti
nius savo gyvenimo metus velio
nis praleido Kalgaryje savo šei
moje. Dalyvaudavo lietuvių pa
rengimuose ir pamaldose. Buvo 
gerbiamas, nes visur sakėsi esąs 
lietuvis. Lietuvos kariuomenė
je buvo užsitarnavęs kapitono ir 
pulkininko Įeit, laipsnį. Taip pat 
buvo pagerbtas, kaip kūrėjas-sa- 
vanoris. Jis garbingai nešiojo 
žymenis Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo minėjimuose. 
Vietos lietuviai šeimai reiškia 
nuoširdžią užuojautą. Kor.

JA Valstybės
JAV LB socialinių reikalų ta

rybos pirm. Danguolė Valenti- 
naitė savo iniciatyva Marquette 
parke užpirko namus, skirtus 
visų lietuvių socialiniams rei
kalams. Socialinis centras yra 
įregistruotas Ilinojaus valdžios 
įstaigose. Pastato reikalais rū
pinasi direktorių taryba, vado
vaujama dr. A. G. Razmos, jn. 
Pirmajame aukšte jau veikia so
cialinių paslaugų įstaiga, ne
mokamai teikianti patarimus ir 
pagalbą senesnio amžiaus lietu
viams. Kitoje pirmojo aukšto da
lyje yra įsikūrusi lietuviškoji 
“Seklyčia”, turinti skaityklą su 
biblioteka, lietuviškų tauto
dailės gaminių ir suvenyrų krau
tuvėlę, šimtą žmonių talpinan
čią valgyklą. Ji atdara kasdien 
nuo 11 v.r. iki 8 v.v. Ligoniams, 
negalintiems atvykti “Sekly
čion”, lietuviški maisto patieka
lai pristatomi į namus. Sociali
niame centre patikrinama svei
kata, atliekami kraujospūdžio 
matavaimai. Čia taipgi rengia
mi įvarus kursai — pramoginių 
šokių, mezgimo, šiaudinukų bei 
kitų papuošalų gaminimo kalė
dinei eglutei. Antrajame pasta
to aukšte yra šeši kambariai, 
nuomojami vyresnio amžiaus 
lietuviams. Gyventojams įreng
ta bendra virtuvė, valgomasis 
ir poilsio kambarys. Atskiras 
prausyklas su vonia turi dvie
jų kambarių gyventojai. Socia
linis centras leidžia ir mėne
sinį savo biuletenį “Pensinin
kas”, redaguojamą Karolio Mil- 
kovaičio.

Lietuvių filatelistų draugija 
“Lietuva” Čikagoje įvykusiame 
visuotiniame narių susirinkime 
išrinko naują valdybą dvejų me
tų laikotarpiui. Pareigomis pa
siskirsčiusią valdybą sudaro: 
pirm. Jonas Variakojis, I vice- 
pirm. spaudos reikalams Jonas 
Adomėnas, II vicepirm. meni
niams reikalams Antanas Beteš
ka, ižd. Aleksas Žakas, sekr. 
Viktoras Lesniauskas, biule
tenio administratorius Kazys 
Rožanskas ir numizmatikos 
atstovas Jonas Augustinius. Bū
simiems nariams informacijas 
tel. 585-8649 teikia pirm. J. Va
riakojis.
Australija

Į Australijos lietuvių dienas 
buvo įjungti ir neseniai išrink
tos ALB krašto tarybos XX-sios 
sesijos atstovų posėdžiai Syd- 
nėjuje, Lietuvių namuose, 1986 
m. gruodžio 29-30 d.d. Suvažia
vusius atstovus sveikino: PLB 
valdybos vardu — Stasys Jokū- 
bauskas, “Pasaulio lietuvio” 
red. Br. Nainys, Lietuvių klubo 
vardu — V. Bukevičius. A. Kant- 
vilas perskaitė raštu gautus 
sveikinimus — Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos pirm. Ginta
ro Grušo ir vysk. Pauliaus Balta
kio. B. Stašionis įteikė $1.995 
čekį Br. Nainiui, perduodamas 
lituanistikos katedrai Ilinojaus 
universitetui surinktas aukas. 
Oficialų ALB krašto valdybos 
pranešimą padarė pirm. V. Ne- 
verauskas. Ta senoji valdyba 
buvo išrinkta ALB XIX-sios kraš
to tarybos sesijoje Kanberoje 
1984 m. gruodžio 30 d. ir darbą 
pradėjo 1985 m. Dvejų metų lai
kotarpyje valdyba turėjo 25 po
sėdžius. V. Neverauskas nusi
skundė, kad jaunimas nerodo di
desnio noro tęsti senimo darbą. 
Vilties ateičiai dabar teikia 
įsteigta Australijos lietuvių 
jaunimo sąjunga, kurios pirm. H. 
Antanaitis ką tik grįžo iš Š. Ame
rikos. Jaunimą taipgi išjudins 
ir Australijoje įvyksiantis lie
tuvių jaunimo kongresas. Posė
džiuose buvo aptarta ir savait
raščio “Mūsų pastogė” problema. 
Jį laikinai buvo sutikęs reda
guoti V. Augustinavičius, talki
namas V. Patašiaus ir B. Žalio. 
Pastarajam pasitraukus, vienin
teliu talkininku liko V. Pata
šius. V. Augustinavičius parei
kalavo, kad “MP” oficialiai lei
džianti Spaudos sąjunga ne
delsdama surastų tinkamą nuo
latinį redaktorių. Šis savaitraš
tis praėjusių dvejų metų laiko
tarpyje turėjo tris redaktorius 
ir dabartinę redakcinę komisi
ją, o prenumeratorių tėra 1.101.

Naujojon ALB krašto valdybon 
kandidatais buvo pasiūlyti de
vyni ALB krašto tarybos atsto
vai iš Melburno. Buvo išrinkti 
ir naują ALB krašto valdybą dve
jų metų laikotarpiui sudarė: 
pirm. Danutė Baltutienė, vice
pirm. politiniams reikalams dr. 
Paulius Kabaila, atstovė kultū
ros ir jaunimo reikalams Aldona 
Butkutė, ižd. Andrius Vaitiekū
nas ir sekr. Alisa Baltrukonie- 
nė. Kandidatais liko — Kęstutis 
Lynikas, dr. Jonas Kunca, Juozas 
Petrašiūnas ir Vladas Bosikis. 
Sekančios Australijos lietuvių 
dienos bus surengtos 1988 m. pa
baigoje Adelaidėje.

Australijos lietuvių katalikų 
federacijos suvažiavimas, su
sietas su Lietuvių dienomis Syd- 
nėjuje, įvyko 1986 m. gruodžio 28 
d. Dalyvius pasveikino ALK fe
deracijos Sydnėjaus skyriaus 
pirm. A. Vinevičius ir centro 
valdybos pirm. Vincas Žemai
tis. Išklausius kitus sveikinto
jus, ALKF centro valdybos pirm. 
V. Žemaitis, padarė pastarųjų 
dvejų metų veiklos apžvalgą. 
Federacijai didžiausią rūpes
tį sudaro savaitraščio “Tėviš
kės aidai” leidimas. Ilgametį 
administratorių J. Selioką pa
keitė jo vieton atėjęs Kazimie
ras Mildažys. Prenumeratos pa
dengia 68% laikraščio leidimo 
išlaidų, o kitoms išlaidoms rei
kia aukų. Vieno “TA” numerio 
išleidimas kainuoja $900. Posė
džio dalyviai pertraukos metu 
persikėlė šventovėn pamaldoms. 
Posėdis buvo tęsiamas po pa
maldų. Naujon Australijos lie
tuvių katalikų federacijos val
dybon išrinkti: V. Žemaitis, E. 
Šidlauskas, J. Keblys, E. Šeme- 
tienė, A. Volkienė, A. Vyšniaus
kienė ir B. Kymantienė: revizi
jos komisijon — V. Čižauskas, E. 
Marganavičius ir J. Petraitis. 
Suvažiavimas baigtas giesme 
“Marija, Marija” ir Tautos him
nu. Išrinktieji valdybon parei
gomis pasiskirstė tą pačią die
ną. Naująją Australijos lietuvių 
katalikų federacijos valdybą da
bar sudaro: dvasios vadas pręl. 
Pranas Vaseris, pirm. Vincas Že
maitis, vicepirm. Elvyra Šeme- 
tienė, sekr. Aldona Vyšniaus
kienė, ižd. Aleksandra Volkie
nė, parengimų vadovai Juozas 
Keblys ir Edvardas Šidlauskas, 
narė Birutė Kymantienė.

Britanija
Lietuvių skautų sąjungos 38-ji 

Europos rajono stovykla šiemet 
bus surengta liepos 25 — rugpjū
čio 2 d.d. Lietuvių sodybos ber
žynėlyje. Mokestis stovyklauto
jams — po 25 svarus. Stovyklos 
dalyviai dalyvaus Lietuvos krikš
to 600 metų sukakčiai skirtose 
Mišiose Londone. Rugpjūčio 2, 
stovyklos uždarymo dieną, Mi
šios bus laikomos Lietuvių so
dyboje. Ten taipgi įvyks ir atsi
sveikinimo laužas.

Boltono lietuviai kalėdiniam 
pobūviui susirinko antrą Kalė
dų dieną. Vaišių stalus palai
mino kan. V. Kamaitis, taręs 
žodį apie Kalėdų reikšme, 
jų metinį lietuvių susi
telkimą, kuris ypatingai svar
bus dabar, kai pastebimas ryš
kus lietuvių skaičiaus mažėji
mas. Pobūvio dalyviams ir jį su
rengusioms šeimininkėms pa
dėkojo DBLS skyriaus pirm. H. 
Vaineikis.

Vokietija
I

A. a. Leonas Petruševičius, 
gimęs 1926 m. rugsėjo 11 d. Kau
ne, mirė Liubeko ligoninėje. Iš 
Kauno velionis II D. karo me
tais buvo išvežtas darbams Vo
kietijoje. Pokaryje apsigyveno 
Liubeke, o iš jo buvo išvykęs 
Australijon, bet negalėjo įsi
kurti. Susirgo džiova ir buvo 
grąžintas Vokietijon. Pasveikęs 
vėl apsigyveno Liubeke. Velio
nį į Vorwerker Friedhof kapines 
1986 m. gruodžio 17 d. palydėjo 
vietiniai lietuviai ir bičiuliai. 
Tarp gausių gėlių vainikų, pa- 
puošusių kapą, buvo ir VLB Liu
beko apylinkės vainikas.

Vasario 16 gimnazija šiais 
mokslo metais turi 82 mokinius 
— 43 mergaites ir 39 berniukus. 
Iš V. Vokietijos gimnaziją lanko 
47 mokiniai, iš JAV — 16, iš Aus
tralijos ir Kanados — po keturis, 
Argentinos ir Urugvajaus — po 
tris, Brazilijos, Domininkonų 
respublikos, Malio, Italijos ir 
Šveicarijos — po vieną. Abitūros 
egzaminus laikys penki. Jau pa
statytas ir baigiamas įrengti 
berniukų bendrabutis bus pa
šventintas per Vasario 16 minė
jimą š. m. vasario 14 d. Statyba 
kainuos 3.500.000 DM. Iš valdžios 
gauta 3.000.000 DM, patys lietu
viai turi surinkti 500.000 DM. 
Dar trūksta 90.000 DM. Liūdnes
ni reikalai yra su apdegusios 
senosios pilies atnaujinimu. 
Patiems lietuviams reikia su
telkti taip pat 500.000 DM. Tik 
tada būtų vilties iš valdžios 
gauti apie 2.000.000 DM atnau
jinimo darbams užbaigti. VLB 
darbuotojų suvažiavime buvo 
svarstytas Europos lietuvių 
dienų surengimas Romuvoje 
1988 m. Atrodo, kad Lietuvių 
dienas teks atidėti 1989 m. Mat 
1988 m. numatomi du dideli su
sibūrimai Kanadoje — PLB sei
mas, kultūros kongresas ir tau
tinių šokių šventė. Be to, iki 
1988 m. Romuvoje nebus užbaig
tas apdegusios pilies atnauji
nimas dėl lėšų trūkumo. Atnau
jinimui vis dar reikia palyginti 
didelės 2.500.000 DM sumos.
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Dr. Jono Basanavičiaus paminklas Rasų kapinėse Vilniuje. Jame iškal
tas įrašas: “A. A. DAKTARAS JONAS BASANAVČIUS “AUŠROS” ĮKŪ
RĖJAS MOKSLININKAS TAUTOS ATGAIVINTOJAS 1851.XI.23 — 
1927.11.16”. Iki šiol paminklas yra gana gerai išsilaikęs

Argentinos lietuviai

Taip kūrėsi nepriklausoma Lietuva
Ištrauka iš Petro Rusecko knygos “Lietuva didžiajame kare”, 

kur A. Nezabitauskis aprašo įvykius Žemaitijoje

Okupacija žemaičių nepajė
gė visiškai parblokšti nei me
džiagiškai nei dvasiškai. Oku
pacijai besibaigiant, man teko 
su savo broliais, Stasiu ir Liu
du, vykti tęsti mokslo į jau lie
tuvišką privačią Skuodo gim
naziją. Tai gimnazijai dar vo
kiečių okupacijos metu įsikur
ti nepaprastai daug yra nusi
pelnęs Skuodo parapijos kle
bonas ir dekanas kun. Pr. Ža- 
deikiš. Gimnazija iš pat karto 
p&jė^ė suspiesti'visai nemažą 
žemaičių ūkininkų vaikų būre
lį ir mokytojų, kurie dėjo pa
grindus mūsų lietuviškai vidu
rinei mokyklai; manyje jie pa
liko gerą atminimą.

Kadangi dienos buvo nera
mios ir nejaukios, tai ir pats 
mokslas karo sąlygose negalė
jo tinkamai vykti. Vokiečiai 
dažnai darydavo visokių kliū
čių, dėl kurių su vokiečių įstai
gomis kun. Žadeikiui ypačiai 
sunkiai tekdavo kovoti. Tuos 
savo vargus, rūpesčius ir dide
lį pasišventimą kun. Žadeikis 
yra gražiai aprašęs savo atsi
minimuose. Žemaičių kraštas 
turėjo pergyventi tartum ant
rąją okupaciją. Ta antroji oku
pacija nebuvo nė kiek lengves
nė už pirmąją. Tai buvo demo
ralizuotų vokiečių armijos 
grįžtančių dalinių plėšimas ir 
sauvaliavimas. Tiesa, ši oku
pacija buvo trumpesnė, tačiau 
juo skaudesnė, kad gyvento
jams teko turėti reikalą su 
visai palaidais vokiečių ka
riuomenės būriais, kurie ne
jautė jokios atsakomybės, nei

Profesorius Maceina palaidotas V. Vokietijoje
Savo gimtadienio vakarą, 

sulaukęs lygiai 79 m. amžiaus 
Westfalijos Miunsteryje, evan
gelikų ligoninėje, mirė plačiai 
žinomas profesorius dr. Anta
nas Maceina, 1987 m. sausio 
27 d.

Jau prieš Naujus metus pro
fesorių pradėko kankinti įky
rus kosulys, bet tikėjosi rūpes
tingoje žmonos priežiūroje pa
lengva vėl pasveikti ir parašy
ti studiją apie Katalikų Bend
rijos padėtį po II Vatikano vi
suotinio susirinkimo. Ta tema 
jau buvo perskaitęs keturias 
vokiškas knygas ir pasidaręs 
daug pastabų. Profesorius la
bai džiaugėsi, kad jam pavyko 
laiku užbaigti studiją apie mal
dą, kuri atskira knyga planuo
jama išleisti 600 metų Lietuvos 
krikšto sukakties proga.

Bookbinding Studio 

“SAMOGITIA” 
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis. 
Telefonas 625-2412

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

drausmės. Žemaičių kraštas 
nuo šios okupacijos būtų dar 
labiau nukentėjęs, jei ne mū
sų besiorganizuojančios vy
riausybės pastangos šiai bai
siai būklei pašalinti.

Kaip ir visoje mūsų nepri
klausomybės kovoje, taip ir 
čia pats sprendžiamasis veiks
nys buvo mūsų kariuomenės 
organizavimas. Mūsų jaunoji 
kariuomenė pačius pirmuo
sius savanorius gavo iš mūsų 
ką tik įsikūrusios mokyklos. 
Labai gerai atsimenu, kaip 
Skuodo gimnazijos sienose 
pasirodė pirmieji atsišauki
mai, raginą moksleivius eiti 
į savo kariuomenę savanoriais. 
Buvo atvažiavusių ir kalbė
tojų. Šie visi raginimai mūsų 
moksleivijoje buvo labai nuo
širdžiai ir karštai sutikti. Ne- 
bepamenu, kiek iš Skuodo gim
nazijos įstojo savanoriais, ta
čiau su dideliu pasididžiavi
mu ir pagarba atsimenu ilgoje 
savanorių eilėje pačius pir
muosius: savo a.a. brolį Stasį, 
Domą Jurkų, dabar Telšių ban
ko buhalterį, ir daug kitų. Po 
šio savanorių šaukimo Skuodo 
gimnazija gerokai aptuštėjo. 
Su ašaromis akyse išlydėjome 
savo vyresniuosius bičiulius 
į Lietuvos laisvės kovos darbą.

Pastaba. Tai vyko 1919 m. 
sausio mėn. Skuode. Domas 
Jurkus dabar gyvenantis Ka
nadoje įstojo 1919 m. sausio 
7 d. į karininko Povilo Plecha
vičiaus organizuojamą pirmą 
žemaičių savanorių būrį. D.J.

Numatydamas besiartinan
čią mirtį, profesorius pareiš
kė pageidavimą, kad būtų ty
liai palaidotas antrosios sa
vo žmonos tėviškėje Brebers- 
dorfe. Tai nedidelis miestelis 
tarp Wiurzburgo ir Schweinfur- 
to. Schweinfurte jau prieš 40 
metų palaidotas lietuvis sale
zietis kunigas dr. Jonas Pui
šys. Asmenys, kurie laidotuvių 
proga norėjo pasiųsti gėlių ar 
vainikų, velionies ir našlės pa
geidavimu buvo paprašyti pa
siųsti auką garsiojo premonst- 
ratiečių vienuolijos kunigo 
Werenfried van Straaten įsteig
tai šalpos organizacijai “Kirche 
in Not/Ostpriesterhilfe”, Koe
nigstein, W. Germany.

Lietuviai — profesoriaus bi
čiuliai, vienminčiai ir skaity
tojai bus kviečiami atšvęsti 
“keturnedėlį — Sechswoche- 
namt” šventovėje tos parapi
jos, kuriai velionis priklau
sė Miunsteryje. Kas norėtų pri
sidėti prie profesoriaus atmi
nimo įamžinimo, prašomi pa
siųsti auką “Lietuvos Katali
kų Bažnyčios kronikos” leidė
jų organizacijai arba tiesiog 
kun. Kazimierui Kuzminskui 
Čikagoje. T. K.

Argentinos lietuvių organiza
cijų ir spaudos tarybos posėdy
je, kuriam vadovavo pirm. Kau
las Stalioraitis 1986 m. gruodžio 
12 d., buvo perskaityti gauti laiš
kai iš Stasio Jokūbausko ir Mildos 
Lenkauskienės su pranešimais iš 
PLB veiklos. Buvo patenkintas 
“Nemuno” draugijos prašymas pri
imti į ALOST kaip pilnateisę na
rę. Kiek ilgiau buvo kalbėta apie 
reikalą informuoti užsienio spau
dą apie ALOST veiklą.

Svarstyta Vasario 16 paminėji
mo programa, kuris numatytas 
1987 m. vasario 22 d.; 10 v. Mišios 
Santo Domingo bazilikoje, paskui 
ant Plaza Mayo vainiko padėji
mas, o vakare 18 v. Aušros Vartų 
salėje meninė programa su kal
bomis ispaniškai ir lietuviškai. 
Meninę programą atlikti pakvies
ta Mindaugo draugija iš Berisso 
miesto.

Pasitarta dėl svečio Henriko 
Antanaičio priėmimo ir pasitari
mo. Alfredas Ruplėnas sutiko pri
imti svečią į savo namus, o ALOST 
pokalbį su svečiu nutarė atlikti 
parapijoje gruodžio 19 d. Kun. 
Aug. Steigvilas pakvietė draugi
jas prisidėti prie Lietuvos krikš
čionybės sukakties komiteto su
darymo.

Antanaičio viešnagė
Henrikas Antanaitis, gyvenąs 

Australijoje, lankėsi Argentino
je 1986 m. gruodžio 18-21 d.d. Gruo
džio 19 d. turėjo specialų pasita
rimą su ALOS taryba Aušros Var
tų parapijoje. Svečias plačiai 
kalbėjo apie ruošiamą Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą 1987 
m. gruodžio mėnesio gale. Kongre
so ruošimas eina pilnu tempu, 
jame dalyvauja trijų kartų vei
kėjai — jaunimas, vyresnieji ir 
jau seni veikėjai. Tai gražus pa
vyzdys visiems kraštams.

Nauji metai
Pagal įprastą paprotį, Argen

tinos lietuvių centras 1986 m. 
gruodžio 31 d. savo rūmuose su
rengė senųjų metų išleistuves ir 
naujų 1987 metų sutiktuves. Daly
vavo gausiai svečių, kurie pasi
vaišino turtingais patiekalais, o 
vidurnaktį, sulaukę naujų metų, 
visi nuoširdžiai pasisveikino ir 
palinkėjo vieni kitiems laimingų 
metų.

Maudykla
1986 m. guodžio 7, sekmadienį, 

Lietuvių susivienijimas atidarė 
vasaros sezoną maudymosi basei
no pašventinimu, kurį atliko kun. 
Aug. Steigvilas. Paskui visi su
sirinko į salę prie stalų pasivai
šinti “asado” pietumis. Pietų me
tu skambėjo lietuviškos muzikos 
melodijos. Dabar maudykla atvira 
visiems, kurie nori pasinaudoti, 
ypač savaitgaliais.

Lietuviškos Mišios
Kalėdų dieną per lietuvišką 

Sumą vėl susirinko sustiprintas 
Šv. Cecilijos choras. Jis giedojo 
iškilmingas Mišias, kurias atna

Įrašas Lietuvos patriarcho dr. JONO BASANAVIČIAUS paminkle Rasų 
kapinėse Vilniuje: “Kada mes jau in dulkes pawirsim, jei Lietuwiszka kal
ba bus twirta pastojus, jei per musu larbus Lietuwos dwase atsikwoszes 
— tasik mums ir kapuose bus lengwei smageu ilsėtis”. D-ras Jonas Basa
navičius 1882 metais

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

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

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo vastybinių pajamų mokesčių.
Testamentines ir kitas atikas siųsti:

Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

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

šavo parapijos klebonas kun. Aug. 
Steigvilas ir pasakė pritaikytą 
šventės pamokslą. Mišiose daly
vavo taip pat svečiai iš Š. Ame
rikos — Vaclovas Macieša ir Juo
zas Zubrickas.

Kun. A. Steigvilas, MIC

Laisvojo pasaulio 
lietuviams

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo šventės proga kvie
čiame laisvojo pasaulio lie
tuvius sustiprinti mūsų bend
rą kovą už Lietuvos laisvę bei 
nepriklausomybę, kurią sėk
mingai veda visų kraštų Bend
ruomenės.

Kviečiame tautiečius gau
siai dalyvauti Vasario 16 die
nos minėjimuose ir su savo mo
raline bei materialine para
ma tą laisvės kovą tęsti ir Bend
ruomenių atliekamus darbus 
remti.

Vytautas Kamantas,
PLB valdybos pirmininkas 

Algimantas S. Gečys, 
JA V LB krašto valdybos 

pirmininkas
Algis Pacevičius, 

Kanados LB krašto valdybos 
pirmininkas

Padėkime Lietuvai 
mūsų!

MIELI TAUTIEČIAI.

Atėjant mūsų didžiajai šven
tei, būtent Lietuvos nepriklau
somybės dienai, norime pri
minti, kad mūsų viltys netu
rėtų užgesti. Lietuva bus lais
va! Mes, broliai ir sesės lietu
viai, turime nuolat ruoštis tai 
ypatingai dienai. Įkvėpkime 
savo atžaloms Lietuvos meilę, 
kalbėkime apie jos grožį, jos 
kalbą, papročius, tradicijas, 
kultūrą. Tegyvuoja lietuviš
kos organizacijos bei mokyk
los, tegul visų balsai krypsta 
į brangią Tėvynę per šią mūsų 
džiaugsmingą ir kartu skau
džią dieną.

Minėdami Vasario šešiolik
tąją, nešime vėliavas, giedo
sime Lietuvos himną bei gies
mes, dainuosime, koncertuo
sime, pritaikę programą die
nos rimčiai. Takiau to dar ne
gana Lietuvos ląisvei — reikia 
konkretesnių darbų, reikia 
pasiaukojimo ir materialinės 
paramos. Padėkime pavergtos 
Lietuvos broliams ir sesėm 
sunkioje laisvės kovoje, pa
dėkime Lietuvai mūsų!

Tautos fondo Toronto 
apylinkės atstovybė

Nepriklausomos Lietuvos kariuomenė, 1939 metais įžygiuojanti Vilniun po ilgos lenkų okupacijos. Prie katedros 
matyti sveikinimas: “Vilniaus gyventojai sveikina Lietuvos kariuomenę”. Ją sutiko gausios minios žmonių

Trijų valdybų pasitarimas
Iš Toronte įvykusio 1987.1.24 posėdžio, kuriame dalyvavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės, 

JAV ir Kanados Lietuvių Bendruomenių valdybos

Posėdyje dalyvavo: V. Ka
mantas — PLB valdybos pir
mininkas, M. Lenkauskienė — 
PLB kultūros komisijos pir
mininkė, A. Gečys — JAV LB 
valdybos pirmininkas, I. Bub
lienė — JAV LB kultūros tary
bos pirmininkė, Alg. Pacevi
čius — KLB valdybos pirmi
ninkas, Vyt. Bireta — KLB val
dybos vicepirmininkas, Rasa 
Kurienė — KLB kultūros komi
sijos pirmininkė, Joana Ku- 
raitė-Lasienė — KLB vicepir
mininkė visuomeniniams rei
kalams, J. Krištolaitis — KLB 
krašto valdybos iždininkas ir 
dr. A. Razma — PLB kultūros 
komisijos kongreso finan
sams telkti komisijos vado
vas.

1. Kultūros komisijos prane
šimą apie kultūros kongresą 
padarė M. Lenkauskienė. Kon
gresas įvyks Kanados Toronte 
1988 m. birželio 24-27 dieno
mis. Rasa Kurienė pranešė, 
kad jau yra užsakytos salės 
tai datai Anapilyje ir Toron
to Lietuvių namuose. Ji rūpi
nasi sudaryti komisiją, kuri 
rūpintųsi technikiniais kul
tūros kongreso reikalais.

Nutarta kongrese rengti ne 
tik paskaitas, bet ir kultūri
nius pasirodymus, išryškinant 
reikšmę lietuviško žodžio, mu
zikos, dramos. Netenka galvoti 
apie operą ar simfoninio or
kestro koncertą, reikės pasi
tenkinti siauresne forma, ne
bijant ir angliško žodžio, jun
giant senimą ir jaunimą. Pla
nuojama surengti skirtingus 
pasirodymus vakarais su vienu 
didesniu renginiu.

Į kongresą kviečiami visų 
laisvojo pasaulio kraštų lie
tuviai kultūrininkai.

Kongreso lėšos turi būti vi
sai atskirtos nuo taut, šokių 
šventės. Dr. A. Razma rūpinasi 
kongreso lėšomis PLB ribose. 
Kongreso sąmata galutinai tu
ri būti sudaryta ligi 1987 m. 
balandžio 15 d.

2. PLB seimas rengiamas 
1988 m. birželio 28-30 d.d. To
ronte. PLB valdybos pirm. Vyt. 
Kamantas padarė pranešimą 
ir pateikė planą seimui rengti. 
Pagal statutą, seimo progra
mą sudaro PLB valdyba. Nu
matyta Kanadoje sudaryti or
ganizacinį komitetą. Dabar 
yra pakviesti ir sutikę šie 
asmenys: E. Čuplinskas, Joa
na Kuraitė-Lasienė ir Vyt. Bi
reta. Reikia numatyti kokia 
ir kur PLB valdyba turėtų būti. 
PLB seimas turės nustatyti val
dybos sudėtį, jos darbo ribas 
ir kraštą, kur turėtų būti jos 
centras.

Pasisakyta, kad nereikia 
PLB seimo leidinėlio, nors su 
šiuo seimu sueis 30 metų nuo 
pirmo PLB seimo, kuris taip 
pat yra įvykęs Kanadoje. Pra
šoma nekonkuruoti vienam su 
kitu bendruomeninėje lietu
vių veikloje, stengtis įtraukti 
kaip galint didesnį skaičių 
jaunimo. Septintasis PLB sei
mas Toronte turės 140 pilna
teisių atstovų, kurių 100 bus 
rinkti kraštų atstovai, kiti bus 
kraštų LB valdybų pirminin
kai, PLB valdybos nariai, gar
bės teismo ir kontrolės komi
sijos pirmininkai.

3. Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas Australijoje. Apie jį 
kalbėjo V. Kamantas. Kongre

so rengėjai pinigų neprašo, 
bet pageidauja atsiųsti kaip 
galint didesnį skaičių jauni
mo atstovų iš Amerikos ir Eu
ropos. Lėšoms telkti komite
tus organizuoja PLB valdyba 
ir tikisi surinkti Kanadoje 
$15,000.00, JAV-se — $40,000.00. 
Komitetai bus sudaromi iš bu
vusių ir esančių Lietuvių jau
nimo sąjungos atstovų bei as
menų, dalyvavusių praėjusiuo
se jaunimo kongresuose.

4. Aštuntoji laisvojo pa
saulio lietuvių tautinių šokių 
šventė. Ji bus Hamiltono Koli
ziejuje 1988 m. liepos 2-3 d.d. 
Šokių grupės turėtų būti kvie
čiamos per kraštų apylinkių 
valdybas. Šventės komitetas 
turi siųsti kraštų valdyboms 
ir PLB valdybai savo posėdžių 
protokolus.

5. Įvairūs klausimai. Alg. 
Pacevičius praneša, kad prof. 
R. Vaštokas pradėjo rinkti me
džiagą knygai apie tautžudys- 
tę Lietuvoje. Tai knygai pa
ruošti reikalinga finansinė 
parama iš KLB ir JAV LB val
dybų.

Knygos “Violations of Hu
man Rights in Soviet Occupied 
Lithuania” užsakyti KLB val
dybai 350 egzempliorių.

JAV LB valdyba įsteigs Va
šingtone Lietuvių Bendruo
menės informacijos centrą.

Deschenes komisijos prane
šimas dar nepaskelbtas, bet 
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A ukokime Lietu vių kultūros 
muziejaus statybai

> Vyresnioji mūsų karta turi daug savo pergyveni- 
( mus bei atsiminimus primenančių užrašų, nuotraukų, 
t dokumentų ir kitokių tremtį bei išeiviją nušviečian- 
< čių kūrybos ir meno rinkinių. Ne visi jaunosios kartos 
c nariai tą savo tėvų palikimą moka vertinti, ne visi atei- 
į tyje turės ir tinkamas sąlygas tokios medžiagos prie- 
j žiūrai. Be to, ateities istorikams ir visiems savo sene

lių ir prosenelių praeitimi besidomintiems asmenims 
jau dabar parūpintina viena aiški tos medžiagos 
vieta.

Kanados Lietuvių Bendruomenė tokią vietą pa
rinko Anapilio sodyboje, Mississaugoje, ir ten šiais 
metais bus pastatytas KANADOS LIETUVIŲ KULTŪ
ROS MUZIEJUS.

Šiam tikslui dabar telkiamos lėšos. Kreipiamės į 
jus, prašydami šį svarbų reikalą paremti kiek galint 
didesne auka. Aukas siųsti ir čekius rašyti šiuo vardu 
bei adresu:

KL BENDR UOMENĖ- MUZIEJUS, 
1011 College Street, Toronto, 
Ontario M6H1A8, Canada

Už aukas, nemažesnes kaip $20.00, bus išduodami 
pakvitavimai atleidimui nuo pajamų mokesčių. Paau
koję $1000.00 ar daugiau bus įrašyti į garbės lentą 
muziejaus pastate. .Kanados lietuvių kultūros muziejaus 

lėšoms telkti komitetas

KANADOS LIETUVIŲ KULTŪROS MUZIEJUI

paremti siunčiu $ .......................................................................

Vardas, pavardė ____________________________________

Adresas_________________________________________ __

Parašas______ t _________________
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atrodo, kad Kanadoje bus 
įsteigta komisija, panaši į OSI 
JAV-se. Iš lietuvių pusės bus 
stengiamasi paveikti Kanados 
teisingumo organus, kad rasti 
nacių karo nusikaltėliai bū
tų teisiami vietoje pagal Ka
nados įstatymus.

6. Trijų Lietuvių Bendruo
menės pirmininkų nutarimas. 
PLB pirm. V. Kamantas, JAV 
LB pirm. Alg. Gečys ir KLB 
pirm. Alg. Pacevičius, posė
džiavę Toronte, nutarė: ska
tinti viso pasaulio lietuvius 
kuo iškilmingiau paminėti 
Vasario 16 šventę; ta proga 
aukoti savo kraštų Lietuvių 
Bendruomenių valdyboms, ku
rios vienintelės rūpinasi lie
tuvių reprezentacija savo gy
venamuose kraštuose; saugoti 
ir garsinti Lietuvos bei lietu
vio vardą, stiprinti pavergtos 
Lietuvos laisvinimą, auklė
jant ir mokant jaunąją lietu
vį kartą.j. Krištolaitis

Dr. Gina J. Ginčauskaitė
op tom e tristė

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
tel. 532-7115

Susitarus priima pacientus ir vakarais
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Rašytojos SOFIJOS KYMANTAITĖS-ČIURLIONIENĖS 100 metų gimimo 
sukakties minėjime Klivlande 1987 m. sausio 18 d. Iš kairės: dr. G. Matienė, 
S. Gedgaudienė, kun. G. Kijauskas, SJ. Nuotr. V. Bacevičiaus

Išrinkta nerinkta taryba
KLB Toronto apylinkės tarybos rinkimai be rinkėjų

J. VARANAVIČIUS

KLB Toronto apylinkės bend
ruomenę metropoliniame Toronte 
sudaro apie 10.000 lietuvių. 
Tai patvirtina čia veikiančių 
lietuvių kredito kooperatyvų na
rių skaičius. Organizacinėje LB 
veikloje Toronto lietuviams at
stovauja taryba, kurių sudaro 
išrinkti 25 atstovai dvejiem me
tam, veikiančių organizacijų pir
mininkai, apylinkės valdybos na
riai. Ši taryba atlieka Bend
ruomenės narių susirinkimo funk
cijas: renka valdybų ir revizijos 
komisijų, svarsto veiklos planus, 
tvirtina pajamų-išlaidų apyskai
tas ir aktyviai dalyvauja valdy
bos veiklos planų vykdyme.

Ankstyvesniuose tarybos atsto
vų rinkimuose atsiradus neaiš
kumų, 1984. XI. 15 įvykusiame 
tarybos susirinkime buvo patvir
tintos KLB Toronto apylinkės 
valdybos ir tarybos rinkimų tai
syklės. Pagal šias taisykles, ta
rybos atstovų rinkimus vykdo 5 
narių rinkimų komisija, apie ku
rios sudarymų ir rinkimų datų 
spaudoje skelbia Toronto apylin
kės valdyba. Rinkimų komisijos 
darbus prižiūri apylinkės valdy

tus kandidatus ir paskelbė, iš
vardinę kandidatų pavardes, iš
rinktais į apylinkės tarybų.

Taigi vėl įvykdyti rinkimai be 
rinkėjų. Aukščiau minėtas apy
linkės susirinkimas (a), kurio net 
data nebuvo paminėta, nei buvu
siai tarybai nei visuomenei ne
buvo žinomas. Susirinkimas ir 
jo nutarimai yra neteisėti. No
rintieji kandidatuoti į tarybų 
negalėjo paduoti pareiškimų, nes 
“Tėviškės žiburius” dauguma 
gavo po rinkimų komisijos nusta
tytos datos. 1987. I. 1 pranešime 
buvo paskirtos tik 4 dienos ir 1987. 
I. 13 tik 6 dienos pareiškimams 
įteikti. Dėl šios priežasties ir aš, 
keletu metų buvęs tarybos nariu- 
atstovu bei valdybos talkininku, 
negalėjau pasiųsti kandidato pa
reiškimo. Įtartinas yra ir 1987. 
I. 27 pranešimas, kuriame teigia
ma, kad rinkimų komisija rado tik 
25 teisėtus kandidatus. Reiškia, 
komisija rado ir “neteisėtų” kan
didatų, kuriuos atmetė, kad nesu
gadintų 25 teisėtų kandidatų su
rašo.

Paskelbimas nerinktų kandi
datų išrinktais į tarybų atstovais

(Nukeltą į 11-tą psl.)

Šiemet skautų Romuvos 
stovyklavietei - dvidešimt pen- 
keri metai. Per tų laiką apie 
ją, kaip apie kokią ašį, sukosi 
skautiškoji veikla, jungė vai
kus, tėvus, rėmėjus, talkinin
kus ir kreipė dėmesį visos lie
tuviškosios visuomenės, kuri 
ją rėmė lėšomis ir darbais.

Ta proga būtų verta prisi
minti, kaip ta stovyklavietė 
įsigyta, steigta ir įteisinta. Su
važiavus tūkstančiams naujų 
ateivių į Torontą, skautiškoji 
veikla buvo labai judri — vie
netai augo ir stiprėjo. Naujų 
sumanymų netrūko, buvo jau
čiamas platesnės visuomenės 
pritarimas lietuviškajai skau- 
tybei, kuri, kiek sąlygos leido, 
bandė tęsti nepr. Lietuvos tra
dicijas ir ypač reiškėsi tauti
nio auklėjimo srityje.

Deja, sąlygos nebuvo palan
kios — trūko patalpų, pinigų ir 
būtiniausių reikmenų. Visi 
spaudėsi vienintelėje Sv. Jono 
Kr. parapijos salėje. Kilo su
manymas įsigyti namus skautų 
reikalams. Buvo pradėtas ir 
vajus, kuriam vadovavo v.s. K. 
Grigaitis. Tačiau sumanymas 
platesnio pritarimo neturėjo. 
Pačių skautų vadovų tarpe pa
sigirdo balsų, esą skautams 
reikia ne namų, o stovyklavie
tės. Ta linkme ir imta dairytis.

Vienas iš stovyklavietės jieš- 
kotojų s. J. Matulaitis buvo su
radęs keletą vietų, kurios bū
tų buvusios tinkamos skautų 
stovyklavimui, bet vis nesi
ryžta pirkti ir vasaromis sto
vyklauta Inglewood’e kanadie
čio ūkininko laukuose prie 
sraunaus upelio, vėliau A. ir E. 
Augustinavičių miškelyje prie 
La Salette, Ont., pagaliau vie
ną vasarą ir T. pranciškonų 
stovyklavietėj Wasagoje.

Tuoj po to atsirado ir proga, 
ir ryžtingsenių vadovų, kurių 
dėka 1962 m. įsigyta stovykla

ba, supažindindama jos narius 
su rinkimų nuostatais, Bendruo
menės narių sąrašais ir teikia 
pagalbą, kuri reikalinga vykdant 
rinkiminės paruošos darbus. Rin
kimų komisija nėra savarankiš
kas organas — tai pagalbinis val
dybos laikinis vienetas, atliekan
tis technišką rinkimų darbą: pa
ruošia kandidatų pareiškimo for
mas, aktyviai jieško kandidatų, 
paruošia balsavimo lapus su kan
didatų pavardėmis, paruošia bal
sams rinkti dėžes, nustato bal
savimo vietoves ir laiką, atlieka 
kitus darbus, kurie liečia rinki
mus.

Minėtų tarybos rinkimų taisyk
lių pastraipa 2a pabrėžia, kad 
tarybą sudaro bendruomenės na
rių išrinkti 25 atstovai. Tai reiš
kia, kad iš paskelbtų kandidatų 
nemažiau 25 turi būti renkami 
atstovais į tarybą tiesioginiuo
se slaptuose balsavimuose, nes 
aklamacijos tvarka buvo specia
liai panaikinta rinkimų taisyk
lėse. Tokia rinkimų tvarka su
stiprina atstovo teises ir jo visuo
meninę atsakomybę, nes atstova
vimo mandatą gauna iš bendruo
menės narių. Rinkimai sukelia 
visuomenės susidomėjimą Bend
ruomenės veikla, kuriuose anks
čiau dalyvaudavo Toronte per 
600 balsuotojų.

Pirmieji KLB Toronto apylin
kės tarybos rinkimai pagal naujas 
taisykles turėjo įvykti 1985. IV. 
21, tačiau apylinkės valdyba ir rin
kiminė komisija ignoravo tarybos 
patvirtintas rinkimų taisykles ir 
rinkimų nevykdė. Iš įteiktų 26 
kandidatų pareiškimų rinkiminė 
komisija 1985. IV. 2 paskelbė 25 
kandidatus išrinktais atstovais 
aklamacijos tvarka. Neišrinkti 
kandidatai nubalsavo pirmame 
posėdyje eiti atstovų pareigas. 
Antras ir paskutinis šios nerink
tos tarybos posėdis įvyko 1985. 
XI. 26, kurios kadencija baigėsi 
1987 m. balandžio mėn. Baigian
tis tarybos kadencijai, valdyba 
nešaukė tarybos metinio ir pasku
tinio susirinkimo, kuriame turėjo 
būti svarstoma finansinės apy
skaitos, metinės veiklos apžval
ga ir kiti reikalai.

1987-88 m. kadencijai tarybos 
atstovų rinkimai buvo įvykdyti 
pagal “Tėviškės žiburiuose” pa
skelbtus Toronto kronikos sky
riuje sekančius pranešimus: a.
1986. XI. 25 kronikinė žinutė, kad 
KLB Toronto apylinkės susirin
kime buvo nutarta skelbti tarybos 
rinkimus 1987. I. 23 d. Sudaryta 
rinkiminė komisija; b. 1987. I. 1 
rinkiminė komisija pranešė, kad 
norintieji kandidatuoti į tarybą 
prašomi paduoti pareiškimą iki
1987. I. 5 komisijos pirmininkui 
nurodytu adresu arba palikti LN 
pašto dėžutėje; rinkimai — sau
sio 25 d.; c. 1987. I. 13 rinkiminė 
komisija pranešė, kad terminas 
kandidatuoti į apylikės tarybą 
pratęsiamas iki sausio 19 d., o 
rinkimai nukeliami į vasrio 8 d; 
d. 1987. I. 27 rinkiminė komisija 
pranešė, kad sausio 20 d. įvyku
siame posėdyje rado tik 25 teisė-

Naujausios žinios iš statybos ministerijos apie nuomos peržiūrą

Įsteigta nuomos registratūra visom privačiom 
nuomojamom patalpom Ontario provincijoje

Vienas svarbiausių Ontario naujos nuomos peržiūros sistemos bruožų yra įsteigimas 
kompiuterinės Nuomos registratūros visos provincijos mastu.

Iki šiol nuomininkams dažnai būdavo sunku patikrinti, ar jų nuomos yra teisėtos.
Naujoji Nuomos registratūra pažymės aukščiausią teisėtą nuomos kainą, kurią galima

imti už kiekvieną privačią nuomoj amą patalpą šioj e provincijoje.
Kai registracija bus baigta, jos informacija bus nemokamai prieinama nuomininkams, 

būsimiems nuomininkams ir savininkams.

Nuomos informacija bus 
papildoma kasmet

Visų privačių nuomojamų patalpų savininkai visoje 
provincijoje bus įpareigojami registruoti savo nuomas 
naujoje registratūroje.

Kai savininkų nuomojamos patalpos bus reikiamai 
įregistruotos, registratūros kompiuteris automatiškai 
papildys nuomas kiekvienais metais.

Registratūra žymės nuomos pakėlimus kiekvienam 
vienetui pagal kasmet skelbiamas gaires arba pagal nuomos 
peržiūros sprendimą.

Savininkai netrukus gaus 
registracijos blankus

Savininkams nuomojamų patalpų, kuriose yra daugiau 
kaip šeši vienetai, jau yra išsiųsti registracijos blankai 
užpildymui.

Savininkai, kurie negavo registracijos blankų iki 1987 
metų vasario 2 dienos, turėtų paskambinti arba aplankyti 
vietinę nuomos peržiūros įstaigą (Rent Review Office).

Mažesnių patalpų savininkai taip pat gali gauti registra
cijos blankus vietinėje įstaigoje.

Skautiškai Romuvai 25 metai
Kaip buvo įsteigta stovyklavietė Ontario provincijoje

vietė netoli Huntsville, Ont., 
prie Fox ežero ir pasitarus pa
vadinta Romuvos vardu.

Tą gražųjį gamtos kampelį 
surado a.a. St. Merkelis, jieš- 
kodamas naujų ežerų meške
riojimui. Grįžęs į Torontą, 
apie tai pranešė skautų vado
vams, kurie, tą radinį apžiūrė
ję, nutarė pirkti, nes prašoma 
kaina buvo nedidelė, o pati 
vietovė žavėjo. Pirmuosius 
pirkimo dokumentus pasirašė 
skautininkai, a.a. L. Kalinaus
kas, F. Mockus, a.a. V. Rušas ir 
V. Skrinskas. Pastarasis, sto
kojant pinigų, pradinio mokė
jimo skolą prisiėmė savo asme
niniu įsipareigojimu bankui. 
Sėkmingai pravestas dr. J. Yčo 
vajus išsprendė ne tik pradi
nių skolų problemą, bet ir įga
lino pradėti pačią būtiniau
sią statybą. Architektas s. dr. A. 
Kulpavičius atliko didelės 
apimties skautišką “gerąjį dar
belį” — suprojektavo pastatų 
statybą ir jų išdėstymą, o pa
grindinį pastatą su valgykla, 
virtuve, raštine ir sandėliu 
pastatė ps. P. Regina su savo 
firmos talkininkais savikaina. 
Šeši pastatėliai jaun. skautų- 
čių reikalams buvo finansuoti 
tėvų, rėmėjų ir dvasios vadovų 
— Hamiltono AV parapijos kle
bono prel. J. Tadarausko, kun. 
Igno Mikalausko, OFM. 1963 m. 
vasaros stovyklos metu įvyko 
iškilmingas Romuvos pašven
tinimas, dalyvaujant 12 porų 
krikštatėvių, gen. Lietuvos 
konsului dr. J. Žmuidzinui, 
PLB valdybos pirm. dr. J. Sun- 
gailai, parapijų klebonams ir 
daugeliui tautiečių iš Toron
to, Hamiltono, St. Catharines, 
Londono.

Šio uždaro lietuviško kampe
lio formalaus įteisinimo pro
jektus svarstant, pasireiškė dvi 
nuomonės. Vieni manė, kad 
stovyklavietės formalų įteisi

nimą reikėtų vykdyti per Lie
tuvių skautų sąjungą, kuri jau 
turėjo čarterį Ilinojaus valsti
joje, kiti įrodinėjo, kad atski
ra Ontario provincijos korpo
racija būtų patogesnė admi
nistravimui ir aiškesnė pri
klausomybės atžvilgiu. Tačiau 
nė viena pusė nekėlė klausimo, 
kad stovyklavietė turėtų būti 
visiškai nepriklausoma nuo 
LSS korporacija. Visiems bu
vo aišku, kad stovyklavietė 
yra skautų ir turi tik tokia pa
silikti, nežiūrint į tai, kaip ji 
formaliai būtų įteisinta ar kie
no administruojama.

Dėl tų skirtingų įteisinimo 
nuomonių buvo sušauktas pla
tus vadovų ir tėvų susirinki
mas, į kurį iš Čiakgos atvyko 
tuometiniai LSS pirmijos va
dovai pirm, v.s.fil. E. Korzo- 
nas ir jūr. v.s. B. Juodelis. Po 
nuomonių pasikeitimo įvyko 
balsavimas. Laimėjo nuomo
nė, remianti įteisinimą Onta
rio provincijoje. Taip atsirado 
vadinama “Romuva Ine.”. Ta
čiau tas formalumas jokiu bū
du neatpalaidavo nuo įsiparei
gojimų Lietuvių skautų sąjun
gai, kuriai minėto susirinki
mo metu buvo pareikšta mora- 
linė-skautiška priklausomy
bė, pasilikusi iki šių dienų. 
Stovyklavietės administravi
mui buvo sudaryta valdyba iš 
rajono pareigūnų: rajono va
do, vadeivų, tuntininkų, vie
tininkų. Šalia valdybos kas
met renkamas komitetas, ku
rio uždavinys — stovyklavie
tės priežiūra ir jos paruošimas 
skautų-čių stovyklavimui. Č. S.

• Jaunimas yra mūsų gyvenimo 
šaknys. Jos nudžius - išnyks ir vir
šūnės: garsiosios dainų šventės, 
didingos šokių šventės ir nebebus 
kam žodžio tarti dėl Lietuvos lais
vės. M. KRUPAVIČIUS

Savininkai rezidencinių patalpų, 
turinčių daugiau kaip šešis nuomojamus 
vienetus, privalo užregistruoti juos iki 
1987 metų gegužės 1 dienos.
• Savininkai patalpų, turinčių daugiau kaip šešis 

nuomojamus vienetus, privalo iki 1987 metų gegužės 1 
dienos užregistruoti informaciją apie juos naujoje 
Nuomos registratūroje.

• Savininkai mažesnių patalpų, turinčių šešis ar mažiau 
vienetų, taip pat pensionų ir kambarių su baldais, gaus 
vėliau specialų statybos ministerijos pranešimą apie 
registracijos datą. Tie savininkai yra skatinami atlikti 
registraciją Nuomos registratūroje kaip galima anksčiau.

• Savininkai įpareigojami pranešti registratūrai nuomos 
kainą, gautą 1985 metų liepos 1 dieną už kiekvieną 
nuomojamą vienetą savo nuomojamose patalpose.

• Iš daugumos savininkų bus reikalaujama registruoti tiktai 
vieną kartą.

Kaip gali nuomininkai patikrinti 
nuomos kainas
• Kai pastato nuoma bus įregistruota, registratūra praneš 

savininkui ir nuomininkams tą informaciją, liečiančią 
nuomojamus vienetus.

21 Nuomos peržiūros įstaiga provincijoje:

Pirmuosius metus pradedant Kanados lietuvių skautų stovyklavietėje 
Romuvoje prieš 25 metus. Iš kairės: a.a. kun. klebonas P. AŽUBALIS, vie
nas iš pagrindinių stovyklavietės steigėjų v.s. V. SKRINSKAS, vyriausias
Kanados lietuvių skautų dvasios vadovas a.a. v.s. ST. KULBIS, SJ, daug 
kartų stovyklavęs Romuvoje Nuotr. St. Dabkaus

Brangiai Mamytei
AfA

ANTANINAI PRAKAPIENEI
Lietuvoje mirus,

jos sūnus-kunigą ANTANĄ, OFM, STASįir JONĄ 
su šeimomis bei visus artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame-

J. O. Ažubaliai
J. O. Dirmantai
S. E. Tolvaišus
V. O. Marcinkevičiai
K. A. Pajaujai

B. Agurkis
K. J. Liutkai
M. Daukšienė
P. O. Derliūnai
P. O. Polgrimai

• Registratūra taip pat praneš savininkui ir nuomininkams 
apie datas, nustatytas skundui arba patvirtinimui 
įregistruotos nuomos kainos.

Registratūros informacija 
bus lengvai gaunama

Kadangi šioje provincijoje yra daugiau kaip milijonas 
nuomojamų vienetų, nuomos registracija užtruks ilgesnį 
laiką.

Kai registracija bus pilnai baigta, registratūros infor
macija bus gaunama nemokamu telefonu arba atėjus 
vietinėn nuomos peržiūros įstaigon.

Daugiau informacijų ir savininkų 
registracijos formas gausite, kreipdamiesi 
nemokamu telefonu 1-800-387-9060 arba į 
vietinę nuomos peržiūros įstaigą.

Ministry 
of 
Housing

Ontario Hon. Alvin Curling, Minister

Barrie (705) 737-2111 Ottawa (613) 230-5114 METROPOLITAN TORONTO
Hamilton (416) 528-8701 Owen Sound (519) 376-3202 City of Tbronto (416) 964-8281
Kingston (613) 548-6770 Peterborough (705) 743-9511 East York (416) 429-0664
Kitchener (519) 579-5790 St Catharines (416) 684-6562 Etobicoke and
London (519) 673-1660 Sudbury (705) 675-4373 York (416) 236-2681
Mississauga (416) 270-3280 Thunder Bay (807) 475-1595 North York (416) 224-7643
North Bay (705) 476-1231 Timmins (705) 264-9555 Scarborough (416) 438-3452
Oshawa (416) 723-8135 Windsor (519) 253-3532



Muzikė dr. RAMINTA LAMPSATYTĖ ir sol. VILIJA MOZŪRAITYTĖ iš 
V. Vokietijos koncertuos Toronto Lietuvių namuose vasario 22, sekmadie
nį, drauge su smuikininku M. Kollars. Jų koncertai taip pat numatyti Mia- 
mio, Klivlando ir Čikagos miestuose. Dr. R. Lampsatytė yra Hamburgo 
universiteto muzikos profesorė, o V. Mozūraitytė —jos studentė

Pastabos apie “Musų sparnus"
ALFONSAS NAKAS

Du kartu per metus išeinan
čio lietuvių evangelikų refor
matų žurnalo “Mūsų sparnai” 
1986 m. gruodžio numeris (61) 
skaitytojus pasiekė prieš pat 
Kalėdas. Petro Bružo redaguo
jamas, Čikagoj švariai, beveik 
be korektūros klaidų, išspaus
dintas, daugeliu gerų nuotrau
kų išpuoštas ir šis numeris 
turi keletą įdomių rašinių.

“Biržai antras po Vilniaus 
miestas Lietuvoje, pasakys 
tau kiekvienas susipratęs bir- 
žėnas. Biržai, kunigaikščių 
Radvilų sostinė, Biržai turi 
įjų pilies griyv^suifw giežus-, 
puošia jų volai ir puikus Šir- 
venos ežeras. (...) Jį puošia 
4 įvairių tikybų bažnyčios ir 
jis yra gero tarpusavio sugy
venimo laisvų Lietuvos pilie
čių, harmoningo įvairių tiky
binių ir visuomenės organiza
cijų ir jų interesų susideri
nimo pavyzdys.”

Šitaip pradėjo ilgą rašinį, 
pavadintą Jonušis Radvila, 
dr. Martynas Yčas prieš 55- 
rius metus. Dabartiniai “Mū
sų sparnai” jį persispausdino 
iš ev. reformatų laikraščio 
“Mūsų žodis” 1931 m. rugsėjo 
numerio. Tai reportažas, rašy
tas kunigaikščio Jonušo Rad
vilos paminklo Biržuose ati
dengimo proga. Nepaisant per
dėtų panegirikų “tautos vado” 
prez. Antano Smetonos, iškil
mėse dalyvavusio ministro Ša- 
kenio bei kai kurių kalbėtojų 
adresu, visas reportažas per
sunktas tauriu biržietišku pa
triotizmu. Nepriklausomos 
Lietuvos provincijos miestuo
se gyvenusiam, net ir ne bir- 
žėnui, šis reportažas sukelia 
maloniausių prisiminimų ban
gą.

Nė kiek nemenkesnis perlas 
Jackaus Sondos (anksčiau Son
deckio) atsiminimų žiupsnelis 
Kai lietuvybės ugnelė kurs
tyta Vilniuje. Atsiminimų 
centre — kairiųjų inteligentų 
draugija “Aušrinė”, jos veikė
jai, jos oponentai. Rašo 94-rių 
metų žmogus, apie įvykius 
prieš tris ketvirčius šimtme
čio. Rašiny nemažai pavar
džių. Kai kurios — vėliau vi
soj Lietuvoj su pagarba minė
tų žymūnų, kitos tyliau nuėju
sių užmarštin. Iš pustuzinio 
nuotraukų žvelgia ryškūs vei
dai. Keli iš jų, be autoriaus, 
dar gyvi? Ak, garbusis Jackau 
Sonda, duokit daugiau tokių 
objektyvių, visiems tolerantiš
kų atsiminimų!

V. Prūso Polonizacija Lie
tuvoje aiškiai kalba prieš jo- 
gailinio krikšto sukakties mi
nėjimą kaip tik dėl to mums vi
siems labai skaudaus nelemto 
tautos lenkinimo. Autorius tai 
daro apsišarvavęs jam palan
kiomis istorikų bei dvasinin
kų citatomis.

Devynių puslapių Arvydo 
Ramonio kelionės po Ispaniją 
aprašymas naudingas ypač 
tiems, kas ten keliauti ruo
šiasi. Glaustai priminęs Is
panijos istoriją, autorius 

skaitytoją perveža per Mad
ridą, Toledą, Kordobą, Sevi
liją bei Granadą ir atskleidžia 
šių miestų įdomybes. Rašinys 
iliustruotas 8 Ispanijos nuo
traukom.

Iš Venezuelos LB žiniaraš
čio 1986 m. rugpjūčio nr. per
spausdintas Vytauto A. Dam- 
bravos straipsnis Nesumokėta 
garbės skola. Jo svaiginančių 
skaičių statistiką susumavus 
paaiškėja, kad II D. karui ląį- 
mėtCsovietai iš JAV gavo apie 
10B'milijardų doleriu vertės 
g i nkTųTaprangbš? maisto į r,_ 
užuot atsilyginę, s t e n g i a s i
Ameriką sunaikinti.

Istorikas Algirdas I^udrfc- 
kis jieško tikrojo gediminai- 
čių pirmtako vardo (Gedimi- 
naičių pirmūnas — daugiavar- 
dis valdovas). Jurgis Jašins- 
kas atviru laišku karštai bara 
prof. Antaną Klimą už Jūratės 
Statkutės de Rosales knygos 
recenziją.

Algirdas Gustaitis informuo
ja, ką Richardas Nixonas para
šė ir ko neparašė savo 1120 pus
lapių atsiminimuose (Richar- 
d’o Nixon’o atsiminimai). Pa
sirodo, gal pusmilijonio žo
džių atsiminimuose, nė vieno 
apie lietuvius ar Lietuvą! Tei
singai A. Gustaitis primena, 
kad Nixonui viešint Maskvoje 
susidegino Romas Kalanta, 
kad jam viešpataujant įvyko 
visą pasaulį sujaudinęs Simo 
Kudirkos incidentas. Kur dar 
visokios mūsų delegacijos į 
Baltuosius rūmus? Nieko. Ty
la. Tik rusai, kinai ir. .. žydai. 
Žiūrėsim, kokius atsiminimus 
rašys Ronaldas Reaganas. Ne
nustebčiau, jei ir jis savo 
draugus respublikonus lietu
vius pamirštų . . .

Jaunimui skirtuose žurnalo 
puslapiuose randame senti
mentalų Viliaus Nastopkos ap
sakymą Jonuko kelionė su ne
įtikinamai laiminga pabaiga. 
Iš 96 žurnalo puslapių pasku
tinius keliolika užima smul
kesni reportažėliai, kronikos 
žinutės ir neišvengiami nekro
logai. Nors kai kuriuose raši
niuose reformacijos pranašu
mas ir pabrėžiamas, bet be fa
natizmo. Gyvai jaučiama eku
meninė dvasia.

Atsiųsta paminėti
TĖVYNĖN, Venezuelos Lietu

vių Bendruomenės žiniaraštis, 
1986 m. 8 nr. Redakcinis kolekty
vas: Vincas Baronas, Vytautas A. 
Dambrava, Sandra Saldytė-Mažei- 
kienė, Antanas Šulcas, Ričardas 
Zavadzkas. Atsakingasis redak
torius - dr. Vytautas A. Dambra
va. Adresas: Prolong. Los Mano
los, Ed. Rio Claro, La Florida, 
Caracas, Venezuela. Šio nume
rio garbės leidėjas - PLB kultū
ros komisija, vadovaujama M. Len
kauskienės.

MŪSŲ SPARNAI, lietuvių evan
gelikų reformatų žurnalas, 1986 
m. gruodis, nr. 61. Redaktorius 
- Petras Bružas, administrato
rius - Jonas Palšis (5718 S. Rich
mond St., Chicago, IL 60629, USA).

1987 METŲ KALENDORIUS, 
išleistas Toronto Prisikėlimo pa
rapijos ekonominės sekcijos. Tirą-

Strofų maišatyje VINCAS KAZĖNAS

Naujasis Vidmantės Jasukaitytės lyrikos rinkinys “Saulės per daug”

Lietuvių tautos priešų stra
tegija sumani, apgalvota ir vei
kia gerai — dabartiniai reika
lavimai siuntėjui Lietuvoje ap
sirūpinti leidimu, apmokėti 
muitą, prilygstantį knygos kai
nai, verčia norinčius pradžiu
ginti išeivius susilaikyti nuo 
vargo su biurokratais ir akty
viai prisidėti prie gyvasties 
saitų su kraštu silpninimo, o 
tuo pačiu, išeivijos nutautini
mo. Juk kaip bebūtų, tik per 
gimtąją kalbą, per jos kūrybi
nio žodžio suliepsnojimą (o 
kartais ir priblėsimus) įmano
ma pajusti tautos lūkesčius, 
nuotaikas, jos gyvenimo pul
są. Dabar kasdien darosi vis 
sunkiau tai sekti.

Aptardamas “Akiračiuose” 
(1986 m., lapkr. nr. 10) praėju
sių metų Poezijos pavasario 
almanachą, Pranas Visvydas 
neiškenčia nenusiskundęs: 
“Šių metų “Poezijos pavasarį” 
tik trumpam pasiskolinau iš 
Bern. Brazdžionio. Tai turbūt 
vienintelis egzempliorius šio
je Kalifornijos padangėje”.

Tokių atvejų, kai Lietuvoje 
pasirodžiusios knygos egzemp
liorius yra vieninteliu ne tik 
Kalifornijoj, bet visame Šiau
rės Amerikos žemyne, yra ir 
bus vis daugiau. Šia proga pri
simena, kad vienu metu tokia 
reta knyga buvo Vidmantės Ja
sukaitytės novelinis romanas 
(autorė ją vadina apysaka) Ste
buklinga patvorių žolė (1981). 
Tik šio atvejo būta ypatingo 
dar kuo kitu. Jasukaitytės pro
zinis debiutas nesusilaukė 
jokio tenykštės kritikos dėme
sio (jinai ignoruojama iki šiol), 
tuo tarpu kai ši knyga buvo pa
sitikta entuziastingai išeivi
jos kritikų (Birutės Ciplijaus- 
kaitės “Drauge” ir Rasos leš- 
mantaitės “Aiduose” (1985, nr. 
5). Recenzenčių nuomone, se
niai lietuviško rašto gerbėjai 
nebuvo susilaukę tokios džiu
gios staigmenos, pastatančios 
jauną autorę į pačias pirmą
sias mūsų prozos rašytojų gre
tas.

Šis susižavėjimas kilo iš da
lies todėl, kad iki tol V. Jasu
kaitytės vardas bujjo ępažįsta- 
mas vien iš poezijos. Kai su
žinom iš žinynų (Bibliografi
nio žodyno Tarybų Lietuvos 
rašytojai (1984) ir Lietuviško
sios tarybinės enciklopedi
jos papildymų tomų (1985), Vid
mantė Jasukaitytė (g. 1948, 
Pumpučiuose, Šiaulių raj.) 
pradėjo rašytojos karjerą eilė
raščių rinkiniais: Ugnis, ku
rią reikia pereiti (1976) ir Taip 
toli esu (1979). Vėlėliau, jau po 
debiutinio savo prozos kūri
nio, jinai išleido dar vieną ei
lių knygą — Mano broli, žmo
gau (1982). Kiek teko pasekti, 
nė viena tų lyrikos knygų ne
susilaukė nei ten, nei išeivijo
je platesnio atgarsio. Ir gal
būt tai ne kritikų kaltė.

Pirmosios eilių knygos re
tai kada atskleidžia savitą poe
to braižą. Dažniausiai tai dau
giau ar mažiau girdėtų temų 
poetizacija. O, kaip minėjom, 
Stebuklinga patvorių žolė 
žavėjo kritiką išeivijoje savo 
naujumu, dvasingumu, o už vis 
labiau formos ir turinio sin
teze, tuo lakumu, kuris atsi
randa rašytojui, kai kūrinys 
“pasirašo” iš karto, vieno dva
sinio pakylėjimo mostu (“aus 
einem Guss”, “d’une seule 
coulee”). Ir tą spontaniškumo, 
pilnutinio savęs išsakymo gai
dą išeivijos recenzentės pa
gavo intuityviai, visai nežino
damos romano genezės.

“Pirmą savo prozos kūrinį, 
— sako Vidmantė Jasukaitytė 
savo pokalbyje su “Nemuno” 
redakcija (“Nemunas”, 1981, 
nr. 12) — ‘Stebuklingą patvo
rių žolę’ parašiau per tris nak
tis, visiškai išsekusi, nes iki 
tol penkias savaites slaugiau 
sergantį sūnų. Ir apysaka pa
dėjo. Atėjo nusiraminimas, vėl 
atsirado kantrybė ir didelis 
pasitikėjimas savo moterišką
ja paskirtimi. . . . Tris naktis 
buvau ne savimi, buvau Malvi
na — graži, jauna, tvirta, tei
singa ir gera, buvau mylima 
mylėjau pati ir išgyvenau il
giausią gyvenimą, iškentėjai 
jį ir nieko nenuskiraudžiaU- 
Ar tai mažas džiaugsmas?”

žas - 3000 egz. Paruošė Stasys Pia- 
kapas.

Juozas-Almis Jūragis, ŽEIVE, 
BŪK MANO MOTINA. Lyrika 1933- 
1939. “Gintaro” leidinys, spaus
dintas Australijoje “Minties” 
spaustuvėje (45 Stanley St., P«ak- 
hurst, NSW). 1986 m., 79 psl.

Tolėliau tame pasikalbėjime 
Jasukaitytė užsimena, kad vie
na jos svajonių būtų pakarto
tinai grįžti prie Brukštdvario 
panelės (taip pavadinta viena 
iš trijų baladžių, sudarančių 
“S.P.Ž.” turinį) temos: “Jei pa
kaktų sugebėjimo, gal ir sutik
čiau imtis rimtos užduoties 
— rehabilituoti moterį, saky
sim kad ir mūsų prozoj”.

Tų sugebėjimų, atrodytų, 
nepritrūko, nes už penketo 
metų Jasukaitytė savo siekį 
realizavo, sukurdama pjesę 
Žemaitė, 1986 m. statytą Šiau
lių teatre ir susilaukusią, ne
žiūrint kai kurių ištęstumų, 
palankaus publikos dėmesio.

Šitaip paaiškinusi “Nemu
no” skaitytojams savo impul
syvią prigimtį, prisipažinu
si, kad mėgstanti dirbti grei
tai, Jasukaitytė neginčija, kad 
lyrika slepianti jai daug ne
ištirtų paslapčių:

“Eilėraštis — išmintingas 
jausmas, kurį kažkokiais žo
džiais galima suformuluoti. 
Koks kompiuteris tuos žodžius 
sudėsto būtent taip, o ne ki
taip, nežinau”.

Jei teko užgaišti prie V. Ja
sukaitytės prozos triumfo, to 
“Magnificat” genčiai ir mote
riai, tai todėl, kad naujasis 
autorės lyrikos rinkinys Sau
lės per daugyra jam tokia prie
šingybė. Tai galynėjimasis su 
nepaklusniais, nepavaldžiais, 
kompiuteriškai susimėtan
čiais žodžiais. Jei V.J. prozoj 
žodžiai vilnija kaip išplaukę 
javai, frazė nuostabiai muzika
li ir elegantiška, tai poezijos 
strofose plyti padrikumas ir 
kažkokia cerebralinė vėsa. Ži
nia, galima jos posmuose at
spėt jos susirūpinimą savo sai
tų su gentim, jos istorija. Jau
ti jos pagarbą moteriąi (“Mote
rie, mano sese, mano provaike, 
kurioje mano siela susisuks 
savo lizdą), dūstančiai nūdie
niame pasaulyje, kur taip ma
ža krikščioniškos meilės. Ne
retai dedikuojami vaikam ir 
poetam draugam eilėraščiai 
atskleidžia taip pat jos mal- 
vinišką “alter (Šiaip ^e\ 

“lėraSmifi frMnKlnib s^yi:eliap 
yra be pavadinimų, lyg muziku 
niai etiudai). Galima spėt, kad 
jos asmenybei nesvetimas atvi
ros visatos ir sielos nemirtin
gumo pajautimas. Bet raktu į 
visa tai lieka vis vien Stebuk
linga patvorių žolė. Tos kny
gos neskaičiusiam tie dalykai 
liks sunkiai įžiūrimi. Pertei
kiami nepaveikiai, pernelyg 
grublėta, rupia forma.

Vargu ar suklystume pasakę, 
kad Stebuklingos patvorių 
žolės patrauklumas glūdi to
je aplinkybėje, kad autorė kū
rė savo spalvingus persona
žus, remdamasi savo giminių, 
prosenių ir sutiktųjų gyveni
me šviesių žmonių pavyz
džiais. Yra daug autobiogra
finio elemento, ir iš čia ele
giškas, nostalgiškas koloritas. 
Saulės per daug lyrinis he
rojus — tai nūdienė moteris. 
Tai, sakytume, “Baladės apie 
stovinčiąją ant tilto” persona
žas. Todėl tiek pasimetimo, 
kvestionavimo savęs, tiek jaus
tukų, kreipinių, ištiktukų ir, 
pripažinkime, kartais senste
lėjusios poetinės atributikos 
(drugelių puolančių į liepsną, 
žvaigždžių, kurios simbolizuo
ja beglobės būties neaprėpia
mumą). Žodžiu, sausokos filo
sofinės minties interlinijų. 
Nesinorėtų vadinti tai poza, 

BIRUTĖ, didžiojo Lietuvos kunigaikščio Kęstučio žmona, Vytauto motina. 
Šis atvaizdas gautas iš okupuotos Lietuvos

bet tos painios atotraukos dvel
kia skaitytojui nebyliais se
mantiniais vienetais. Herme
tiškumu. Juo labiau, kad kur- 
ne-kur karo pakibę mokslinio 
žargono kibiai, visokie “kapi
liarai”, “molekulės”, “fotonai”, 
“radikulitai”. Ypač skaityto
jui sunkiai įveikiamas pasku
tinysis skyrelis — eilėraščių 
ciklas, pavadintas “Pasaulis, 
kuris mane atsimena”, kuria
me nelengva susigaudyti kur 
esama užuominų į konkrečią 
gyvenimo patirtį ir kur pasą
monės atsivėrimai (iš čia siur
realistiniai vaizdai), sapnų 
skiautės ir draiskanos.

Gal tai mūsų amžiaus apraiš
ka? Gal poezijai, kaip kad reli
gijai, privalu turėti savo tam
sos zonas, savo “chiaroscuro”. 
Pagaliau rebusinio elemento, 
ezopinės kalbos apstu ir dau
gelio kitų nūdienių Lietuvos 
poetų kūryboje. Gal tai ir ver
tingiau negu leistis į išlinks- 
niuotas laikraščiuose temas, 
arba atlapaširdišką, “liaudies 
stiliaus” pigių efektėlių lyri
ką. Šiom nuodėmėm, tarp kit
ko, V. Jasukaitytė nepasižymi.

Visumoje jos balsas su
skamba nepalyginamai tvir
čiau dviem atvejais. Visų pir
ma, kai ji išreiškia savo, mo
tinos, nuogąstavimus konkre
čiais realistiniais vaizdais:
Nemoku gyventi be tavęs ... 
Prasidės pavasaris, 
Radioaktyvi lijundra 
Pažadins pumpurus. 
Karvės išeis į ganyklas, 
Ir gersim radioaktyvų pieną.

Radijas vis kalbės ir kalbės 
Apie prekybą ginklais, 
Apie mafiją, popiežių ir dar kažką. 
Mes dirbsim pusantro karto našiau, 
Mes tapsim radioaktyvūs, ir nuo 

mūsų
Pypsės kosminiai Geigerio 

skaitliukai, —
Nemoku gyventi be tavęs ...

Arba, priešingai, kai jos 
vaizdų griūtyje nėra logiškos 
sąsajos, netgi esama strofų 
pertekliaus (to kompiuteri
niais terminais kalbant “re- 
dondance”), bet kai posmuose 
praskamba svajingas, simbo-, 

RliStiJ l^rikbž sRathHesyS!
Tau, mano strofų maišatie, 
Žydėjimo tremtie, o riksme. 
Lemtie, kurion nebesugrįšime, 
Tau, mano ryto pilnatie,
Paskirti nieko negalėsiu, — 
Tik maištą prieš baltumą sodų, 
Tik naktį virš laukų rasotų, 
Tik ašarą linksmos gėlės ...

Tiktai nuodingą spalvą vario, — 
Ruduoja būtį atnašaus, — 
Ir daug baltų kupranugarių 
Ant pat saulėlydžio viršaus, —

Juos kartais debesys nutapo, 
Parodyt juos norėjau tau ... 
Ir — šviesų lietų. O lietau, 
Ant žemės — bendro mūsų kapo! .. .

“Ars longa, vita brevis”. Tik
riausiai kada nors rinkinys 
Saulės per daug bus vien stab
telėjimas, atokvėpis, galbūt 
“dvasinės krizės”, kaip nūnai 
sakoma, apraiška Vidmantės 
Jasukaitytės kūrybiniame ke
lyje. Jeigu šiandien prozinin
kė Jasukaitytė nustelbia Jasu- 
kaitytę poetę, kas žino ką žada 
ateitis. Neseniai išspausdinta 
“Nemune” (1986, nr. 12) nauja 
jos apysaka “Baladė, kuri lau
kė”, nors nepalyginamai silp
nesnė už “S.P.Ž.” rodo prozi
ninkės pranašumą.

Vidmantė Jasukaitytė, SAU
LĖS PER DAUG. Eilėraščiai. 
Vilnius, “Vaga”, 1986 m., 149 p. 
Kaina 80 kp.
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CI KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
Ateitininkų federacijos 1986 m. 

religinio veikalo premiją laimėjo 
kun. dr. Antanas Rubšys, Švento 
Rašto profesorius Manhattano ko
legijoje Niujorke. Premiją jam 
paskyrė vertintojų komisija — 
kun. Vytautas Bagdanavičius, Ali
na Skrupskelienė ir Aldona Zails- 
kaitė už studijos “Raktas į Senąjį 
Testamentą” III dalį “Tiltai ar 
sienos?” Metinės $2.000 premijos 
mecenatas yra kun. dr. Juozas 
Prunskis.

Saviveiklinis Sydnėjaus lietu
vių teatras “Atžala”, vadovauja
mas rež. Juliaus Dambrausko, į 
Australijos lietuvių dienas įsijun
gė S. Kymantaitės-Čiurlionienės 
komedijos “Pinigėliai” spektak
liu 1986 m. gruodžio 30 d. Banks- 
towno rotušės centre. Turtuolės 
Normantienės vaidmenį sukūrė 
dramos teatro aktorė K. Daugu
vietytė, gydytojo — V. Vingilis, 
sukčiaus Sūrinskio — spektaklį 
režisavęs J. Dambrauskas, Nor
mantienės tarnaitės — A. Adomė- 
nienė, klebono Rupeikos — A. 
Bučinskas. Kitais vaidmenimis 
spektaklyje dalyvavo: V. Buke- 
vičius, K. Stašionis, J. Maksvy
tis, O. Maksvytienė, R. Žižytė- 
Blansjaar, J. Šarkauskas ir A. 
Vingienė. Spektaklio aprašymuo
se kažkodėl nė žodžiu neužsime
nama apie “Pinigėlių” autorės 
šimtųjų gimimo metinių sukaktį. 
S. Kymantaitė-Čiurlionienė gimė 
1886 m. kovo 13 d. Joniškio mies
telyje, kuris dabar yra tapęs ra
jono centru.

Dešimties latvių dailininkų dar
bų parodą “Naujieji latvių meno 
horizontai” 1986 m. lapkričio 7-16 
d.d. Čikagoje surengė M. K. Čiur
lionio galerija Jaunimo centre. 
Parodon įsijungė latviai dailinin
kai — Lelde Alida, Rūta Dauga- 
viete, Ilmars Graudins, Juris Grau
dins, Uldis Krumins, Inese Lie- 
pins, Vitauts Simanis, Ojars Stei
ners, Arvids Strals ir Janis Strods. 
Septyni parodos dalyviai yra gimę 
Latvijoje, tik trys moterys gimė 
už jos ribų: Lelde Alida — Vokie
tijoje, Rūta Daugaviete ir Inese 
Liepins — Čikagoje bei Oak Parke, 
Ilinojaus valstijoje. Tai buvo pir
moji., parodu lietuviškoje M. K. 
Ciurlidmo galerijoje, lietuvius 
lankytojus supažindinusi su da
lies latvių dailininkų kūryba iš
eivijoje.

Muziko Jono Zdaniaus (1913— 
1975) mirties 10 metų sukaktis 
paminėta jo kūrinių koncertu 1986 
m. lapkričio 16 d. Čikagoje, di
džiojoje Jaunimo centro salėje. 
Programą atliko: E. Pakštaitės- 
Sakadolskienės diriguojamas “Dai
navos” ansamblis, jos vadovau
jamos kanklininkės, jungtinis li
tuanistinės K. Donelaičio mokyk
los choras su savo vadovu D. Poli- 
kaičiu, sol. Bronius Mačiukevi
čius, muz. Almis Zdanius, “Dai
nuojančios žemaitės” - Bronė 
Stravinskienė, Aldona Underie- 
nė ir Dana Varaneckienė. Kon
certe skambėjo velionies J. Zda
niaus chorams bei grupėms sukur
tos ar harmonizuotos dainos. Iš
siskyrė tik velionies sūnus Almis 
Zdanius, muzikos studijas baigęs 
valstybiniame Arkanso universi
tete, savo tėvo atminimui sukū
ręs instrumentinę kompoziciją 
“Trūksta”.

Arvydas Žygas, tautosakos kur
so dėstytojas Pedagoginiame li
tuanistikos institute Čikagoje, 
įsteigė etnografinį studentų an
samblį, debiutavusį 1986 m. gruo
džio 13 d. Jaunimo centre su au
tentišku veikalu “Rugiapjūtės pa
baigtuvių šventė”. Medžiagą šiam 
spektakliui, turinčiam du veiks
mus su prologu, A. Žygas rinko 
senuosiuose Suvalkų trikampio 
lietuvių kaimuose, turinčiuose 
gyvas dzūkiškas tradicijas. Į gar- 
sajuostes jis ten atostogų mėne
siais įsirašė senosios lietuvių kar
tos pasakojimus, dainas ir šokius, 
nufotografavo lietuviškas sody
bas, rugiapjūtės darbus laukuo
se. Tekstą parašė ir spektaklį re
žisavo pats A. Žygas, panaudoda
mas senąsias tarmiškai atliekamas 
dzūkų krašto dainas, sąmojo kupi
nus pokalbius ir šokius. Dzūkiš
kas dainas harmonizavo ir spek- 
taklin įjungė trys etnografinio 
ansamblio nariai — Rima, Dalia ir 
Arūnas Polikaičiai. Spektaklį jun
gia senojoje dzūkų kartoje išsau
gota meilė gyvybės teikėjai Sau
lei ir maitintojai Žemei. Čikagie- 
čių šiltai sutiktą etnografinę “Rugia
pjūtės pabaigtuvių šventę” žada
ma įrašyti į vaizdajuostes. Būtų 
gražu, jeigu etnografinis studen
tų ansamblis su šiuo spektakliu 
apsilankytų ir kitose didesnėse 
lietuvių kolonijose, susilaukda
mas kvietėjų bei mūsų finansinių 
institucijų paramos.

Lietuvos kino studija sukūrė 
centrinės televizijos Maskvoje už
sakytą vaidybinį-muzikinį filmą 
mažiesiems žiūrovams “Iš vaikiš
ko albumo”. Filmo veikėjams 
moksleiviams tenka daug nuoty
kių — apsilankyti pasakų kara
lystėje, susipažinti su elektroni
kos pasaulio taisyklėmis robotų 
šalyje. Filmo kūrėjų gretoms pri
klauso rež. A. Araminas, scenari
jaus autorė V. Palčinskaitė, ope
ratorius R. Juodvalkis, dail. A. 
Ničius, kompoz. G. Kuprevičius 
ir choreografas M. Augus.

Palangos kultūros namai turi pa
gyvenusių žmonių liaudies an
samblį “Bočiai”, neseniai atšven
tusį sidabrinę veiklos sukaktį. 
Pusšimčiui “Bočių” dainininkų ir 
šokėjų vadovauja Janina Sarapi- 
nienė. Ansamblio branduolį su
daro veteranai — B. Normantas, 
L. Almintas, Z. Šegždienė, P. 
Kukanauzienė, V. Skuodienė, A. 
Dėkas, V. Enracelitas. “Bočių” 
ansamblis koncertuoja ne tik Pa
langoje, kituose Žemaitijos mies
tuose, bet ir Vilniuje, kur respub
likinėje dainų šventėje išsikovojo 
prizinę vietą. Seniesiems “Bočių” 
ansambliečiams yra ploję ir Latvi
jos žiūrovai.

Vilniaus konservatorijos salė
je koncertą surengė Kauno kul
tūros darbuotojų profsąjungos 
mišrus liaudies choras “Leliumai”, 
vadovaujamas Albino Petrausko. 
Su “Leliumais”, veikiančiais jau 
15 metų, taipgi dirba chormeiste- 
rės L Gražulytė ir R. Štrimaity- 
tė, koncertmeisterė L. Citvarai- 
tė. Choras surengė šimtus kon
certų Lietuvoje ir už jos ribų, lan
kėsi R. Vokietijoje, Vengrijoje, 
Airijoje ir netgi S. Korėjoje. “Le
liumai” savo repertuare turi daug 
lietuvių bei kitataučių kompozi
torių dainų, tarptautinių klasikų 
stambesnių kūrinių. Pastariesiems 
priklauso ir vilniečiams iš užmarš
ties prikeltos G. Puccinio Mišios 
“Messa di Gloria”, atliktos su so
listais Č. Nausėda ir V. Karveliu. 
Vilniečiai taipgi žavėjosi senąja 
Č. Sasnausko ir Maironio daina 
“Kur bėga Šešupė”.

Šiaulių dramos teatras savo 
repertuarą papildė prancūzo J. Coc
teau pjese “Baisūs tėvai”, nagri
nėjančia šeimos, tėvų ir vaikų 
santykių, meilės problemas. Prem
jerinį spektaklį paruošė rež. Re
gina Steponavičiūtė, scenovaiz
džius sukūrė dail. Rita Keldušytė, 
pagrindinius vaidmenis - Pranas 
Piaulokas, Faustina Laurinaity
tė, Nijolė Mirončikaitė, talkina
mi jaunųjų aktorių Ievos Leona
vičiūtės, Rimos Valiukonytės, 
Mykolo Dorofėjaus. Premjeros 
susilaukė ir jaunieji žiūrovai, ku
riem buvo skirta H. K. Ander
seno pasaka “Bjaurusis ančiukas”.

Vilniaus styginių kvartetas prieš 
Kalėdas surengė filharmonijos 
salėje koncertą, skirtingą nuo 
kitų savo koncertų. Mat progra- 
mon šįkart buvo įtraukti tik lie
tuvių kompozitorių M. K. Čiur
lionio, J. Gruodžio ir J. Karnavi- 
čiaus styginiai kvartetai, pirmie
ji lietuviški šio žanro kūriniai, 
įvadinį žodį tarė muzikologė O. 
Narbutienė, primindamas, kad M. 
K. Čiurlionio ir J. Gruodžio kvar
tetai jau yra susilaukę pripažini
mo ir retkarčiais skamba koncer
tuose. J. Karnavičiaus “Ketvir
tasis styginių kvartetas” Lietu
voje lig šiol nebuvo grotas. Jį pir
mą kartą 1926 m. Leningrade at
liko Glazunovo styginių kvarte
tas. Lietuvio kūrinys ten teigia
mai buvo įvertintas kritikų. J. 
Karnavičiaus pirmą kartą Lietu
voje nuskambėjusiu kvartetu ne
nusivylė ir koncerto Vilniuje da
lyviai. Pasak recenzentės Jūra
tės Burokaitės, “Ketvirtasis sty
ginis kvartetas” yra gilus ir tau
rus J. Karnavičiaus kūrinys, gali
mas dalykas, turintis autobiogra
finių bruožų. Kvarteto puslapius 
nuspalvina tragiškumas, įspūdin
gi rečitatyviniai atskirų instru
mentų interliudai. Trijų dalių te
mų plėtotė esanti beveik simfo- 
niška, turinti ryškių vėlyvojo ro
mantizmo bruožų. J. Burokaitė 
gyvena viltimi, kad dabar bus su
sidomėta ir kitais J. Karnavičiaus 
kūriniais — “Antruoju styginiu 
kvartetu”, kameriniu koncertu 
“Meilė”, romansais “Vakarai Eše- 
ro namuose”, simfonine poema 
“Ūlialūmė”. Deja, Vilniaus sty
ginių koncertas susilaukė tik po
ros dešimčių klausytojų. Mat kaip 
tik tuo laiku po dvejų metų per
traukos buvo sušauktas visuoti
nis Lietuvos kompozitorių sąjun
gos narių susirinkimas, o Vilniaus 
konservatorijoje koncertą turėjo 
styginių instrumentų katedros 
studentai. V. Kst.
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Maloniai kviečiame Jus dalyvauti

Lietuvos 600 metų krikščionybės 
sukakties iškilmėse Romoje 

1987 m. birželio 24 - liepos 21 dienomis
PROGRAMA: Lietuvių audiencija pas popiežių Joną-Paulių II 

Šv. Tėvo Mišios sekmadienį ir 
arkiv. Jurgio Matulaičio beatifikacija 
Mišios Šv. Jono Laterano bazilikoje 
Mišios 12 apaštalų bazilikoje 
Lietuvių chorų pasirodymas 
Lietuvių akademija 
Bufetas Saint’ Angelo pilyje

KAINA: (iš Čikagos asmeniui) “Hilton” .................................. $1530.00
“Sheraton-Boston” ............................... $1375.00
“Polo” .................................................. ’. $1310.00
“Michelangelo-Grand”..... ...................  $1255.00
“Nordland”............................................  $1090.00

Skrendant iš Los Angeles - pridėti $150.00 prie pagrindinės kainos. 
Skrendant iš Bostono, Niujorko ir Toronto — nuimti $50.00 nuo pagrin
dinės kainos. Į šią kainą neįeina $13.00 aerouosto mokestis. Kainos gali 
keistis pagal dolerio vertę.
Į šią kainą įeina: lėktuvo bilietas, 7 naktys viešbutyje (nakvojant dviese 
kambaryje), (Continental) pusryčiai kasdieną, "Hospitality Desk”, 
lagaminų nešiojimas, visos susisiekimo išlaidos pagal planą, bilietas 
įbufetines vaišes Sant' Angelo pilyje.
Informacijų teiraukitės:
Regina Krutulytė
(312) 436-5566 arba 
“toll-free” 1-800-331-3903
arba artimiausiam agentui:
Audronė-Jūratė
c/o Audra Travel Corp.
1573 Bloor St. West, Toronto,
Ont. M6P 1A4 Canada
(416) 532-8772
Romas Kezys
c/o Vytis International
2129 Knapp St.,
Brooklyn, NY 11229
(718) 769-3300

Romas Kezys siūlo vienos savaitės ekskursiją per Vokietiją 
ir Šveicariją. Alex Lauraitis siūlo dviejų savaičių ekskursijas į 
Vokietiją ir Šveicariją, į Austriją, Budapeštą ir Jugoslaviją, vienos 
savaitės ekskursiją Italijoje.

Lietuvių rūpesčiai įvairioje spaudoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

mus paneigė: Lenkija būtų vė
liau ar anksčiau vis tiek įsi
vėlusi į konfliktą su Maskva; 
migracijos pobūdis nėra tiks
liai žinomas, o skirtumas tarp 
Lietuvos bei Lenkijos seime
lių nutarimų yra vienodai ar
ba neigiamas arba teigiamas. 
Pagal simpoziumo dalyvius ir 
vienam, ir kitam kraštui uni
ja buvo ir žalinga, ir naudinga.

Lenkai Toronte
Nors Toronte jau yra šeši 

lenkiški laikraščiai, tačiau 
1986 m. gruodžio mėn. pradėta 
leisti dar du: lenkų, anglų ir 
prancūzų kalbomis “Polish Ma
gazine” ir lenkų kalba “Va- 
riety-Rozmaitosci”. Pirmasis, 
atrodo, tarnaus komunistinei 
Lenkijos valdžiai, nes jau pir
mojoje laidoje ragino kana
diečius daugiau prekiauti su 
Sov. Sąjunga ir jos satelitais. 
“Variety” antroje laidoje pra
dėjo spausdinti T. Chrzanows- 
kio straipsnį “Lietuviai ir len
kai”.

Tremties vyriausybė
Winnipego lenkų savaitraš

tis “Czas” sausio 24 d. laidoje 
išspausdino lenkų Londono vy
riausybės užsienio reikalų 
ministerio Z. Szkopiak prane
šimą, kuris tarp kitko pareiš
kė: “Susiduriame su kai kurių 
Lenkijoje veikiančių grupių 
veikėjų vienašališkais tvir
tinimais, kad jie sutinka su 
dabartinėmis Lenkijos sieno
mis rytuose. Turėjome progą 
asmeniškai kai kuriems tų gru
pių atstovams pastebėti tokių 
pareiškimų kenksmingumą, 
pabrėždami Lenkijos vyriau
sybės nusistatymą, kad ryti
nės Lenkijos sienos yra 1921 
m. nustatytos Rygos sutartimi”.

1921 m. Rygos sutartimi tarp 
Sovietų Sąjungos ir Lenkijos 
buvo nustatyta tų dviejų 
valstybių siena, bet ne Lietu
vos-Lenkijos. Iki šiol lenkų 
egzilinės vyriausybės nariai
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Devenių kultūros fondo leidiniai
Jūratė Statkutė de Rosales, BALTŲ KALBOS BRUOŽAI 
IBERŲ PUSIASALYJE, $15.00, JAV
Motiejus Karaša, GYVENIMO SŪKURIUOSE, $15.00, JAV
Jokūbas Dagys, SCULPTURES (meno albumas), $35.00, JAV

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

St. Petersburg, FL 33733, USA.
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Alex Lauraitis 
c/o American Travel Service 
9727 S. Western Ave., 
Chicago, IL 60643
(312) 238-9787

Danguolė Majauskas 
c/o Comtraage, Inc.
9265 Overdale Lane 
Brighton, Ml 48116
(313) 229-6024 
Mrs. Zalatoris
c/o Travel Advisors, Inc., 
1515 N. Harlem Ave., 
Suite 110,
Oak Park, IL 60302
(312) 524-2244

sakydavo, kad jie reikalauja 
1939 m. rytinių Lenkijos sie
nų ir tuo pačiu Vilniaus. Nei 
Lietuva, nei Lenkija nepasi
rašė jokios sutarties, pagal 
kurią Vilnius būtų priskirtas 
Lenkijai.

Maskvos patikėtinis
Nuo 1978 m. Lietuvos komu

nistų partijos centro komiteto 
antruoju sekretoriumi buvo 
Nikalojus Dybenka. Vilniuje 
kompartijos leidžiamas rusų 
kalba mėnesinis žurnalas “Ko- 
munist” 1986 m. spalio laidoje 
pranešė, kad rugsėjo 17 d. Lie
tuvos kompartijos centro ko
mitetas išrinko antruoju sek
retoriumi Nikalojų Mitkiną, o 
Dybenka perėjo į kitą darbą. 
Nei Dybenka, nei Mitkinas iki 
jų “išrinkimo” antraisiais sek
retoriais nieko bendro su Lie
tuva neturėjo.

Lietuvos kompartijoje 1986 
m. buvo 183.800 nariai, kurių 
138.900 (70,4%) buvo lietuviai, 

~~qj3OQQ (17.4%) — rusai. 1945 
m. Lietuvos kompartija turėjo 
tiktai 3.536 narius.

Išgelbėta Kuršių nerija
“Tėviškės žiburių” vedama

jame š. m. sausio 20 d. laidoje 
buvo baiminamasi, kad pradė
jus pompuoti naftą netoli Ni
dos, bus užteršta Kuršių ne
rija. Šis baiminimasis buvo 
su pagrindu, nes tuoj būtų nu
statytas naftos kiekybės pla
nas, kurį reikėtų įvykdyti. Pla
nas yra didžiausias kokybės ir 
saugaus darbo priešas. Darbi-

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).

Aukojo "Tėviškės žiburiams"
$200: KLK moterų draugijos Lie

tuvos kankinių parapijos skyrius; 
$100: J. Bacevičienė, J. Vaskela; 
$60: Anapilio knygynas-V. Aušro
tas; $50: M. Ramūnienė, Šv. Kazi
miero parapija Windsore-kun. K. 
Simaitis; $28: L. Gogelis, E. Balt
rušaitienė; $26: S. Tumosienė; 
$25: KLK moterų draugijos Delhi 
parapijos skyrius, L. ir B. McNeil, 
P. Kondrotas, A. Šiškus; $23: T. 
Trakymienė; $20: A. Bliskis, P. 
Kalesnykas, A. Pladys; $15: J. Skla- 
daitis; $12: J. Ramanauskas; $10: 
A. Razmienė, M. Kizis, I. Šatras, 
Br. Genčius, K. Dubauskas, kun. V. 
Katarskis, V. Lumbis, J. Zaleskis, 
F. Urbaitis; $8: P. Stonkus, J. Mi
kulis, B. Galbuogis, J. Dekeris, Ig. 
Girdzevičius; $5: J. Kreivėnas, A. 
Fedronas, K. V. Skripkus, M. Kis- 
lauskas, A. Kuncaitis; $3: P. Gus
tas, B. Kavaliauskas; $2: V. Vai, D. 
Šiurna.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$25: J. Jeneckas, L. Balaišis, J. 

Čipkus, Br. Saulėnas, J. Šarapnic- 
kas, E. Sturm, P. Sturm, E. Lengni- 
kas, A. Juozapavičius, A. Mažeika, 
J. Jauneika, J. Bakša, O. Juodvir
šis, M. Kizis, K. Ražauskas, J. Šir
vaitis, P. G. Breichmanas, A. Žilė
nas, M. Gabienė, J. Graužinis, A. 
Žižys, J. Stonkus, K. Janušas, J. 
Rinkūnienė, T. Čipkus, J. Stropus, 
J. Svilas, D. Krokys, J. Kulikaus
kas, J. Petrauskas, O. Žukienė, V. 
Karasevičius, V. Stanevičius, V. 
Butrimas, P. Kisielis, S. Žulpa, A. 
Skrupskelienė, K. Mileris, A. Lu- 
košiūnienė, J. Meškys, V. Vainu- 
tis, H. Matijošaitis, K. Vaitkūnas, 
J. Pleinys, G. Vidmantas, A. Vy- 
niautas, P. Bružas, A. Žygas, V. 
Žemaitis, J. Naujokaitis, A. Ruz- 
gys, E. A. Abromaitis, G. Bunti- 
nas, J. Tamulionis, M. V. Balutis, 
V. Jokūbaitis, J. Jablonskis, A. 
Prialgauskas, M. Malcienė, J. Ju
rėnas, V. Ikasala, M. Noreikienė, 
J. Tatarūnas, B. Grajauskas, St. 
Kalytis, J. Baranauskas, V. Valio
nienė, A. Jonušas, V. Norkevičius, 
J. Mikulionis, V. Kručas, J. Paulė- 
nas, F. Stirbys, A. Šetikas, J. Gu
davičius, M. Pranevičius, K. Stulpi
nas, A. Raila, M. Malinauskas, V. 
Dundys, J. Demikis, kun. V. Piktur
na, S. Rakauskas, V. Rociūnas, V. 
Duliūnas, A. Leparskis, A. Nugent, 
P. Joga, A. Mylė, E. Rasokas, A. 
Smolskis, S. Urbantas, A. Gatau- 
tis, V. Seniūnas, J. Mackevičius, 
P. Skilandžiūnas, M. Čepreckaitė, 
M. Pečiulytė, V. Platakis, R. Tet- 
majeris, K. Simaitis, A. Knystau- 
tas, V. Lukoševičius, J. Remesat, 
O. Ziminskienė, V. Strikas, V. Abro-

ninkai dažnai nubalsuoja įvyk
dyti planą anksčiau, negu nu
matyta. Taip įvyko su Černobi- 
lio Lenino atominės elektręs 
jėgainės statyba, kur darbi
ninkai, partijos paraginti, nu
balsavo trejų metų statybos 
planą įvykdyti per dvejus me
tus. Atrodo, kad visuomenei 
spaudžiant pavyko naftai pom
puoti platformos statybą su
stabdyti. “Literatūra ir me
nas” sausio 1 d. laidoje rašo: 
“Veiksmingiausia nauja Res
publikos rašytojų akcija (. . .) 
— viešas argumentuotas pasi
priešinimas Baltijos užterši
mui nafta. Pritarta mūsų nuo
monei, kad naftos projektas 
netikęs, darbai sustabdyti”.

J.B.

ISSIKIRPKITE ŠIĄ ATKARPĄ
IR APKARPYKITE SAVO
KURO IŠLAIDAS

Kanadiečiai suvartoja daugiau 
naftos savo automobiliams negu bet 
kuriam kitam reikalui. Dėl to svarbu 
žinoti, kaip galima sutaupyti ener
giją ir lėšas vairuojant automobilius.

Ženkite pirmą žingsnį šiandieną!
Užpildykite ir išsiųskite šią atkarpą, 
prašydami nemokamo egzemplioriaus 
leidinio “The Car
Economy Book”

Leidinys “The Car Economy 
Book” yra pilnas gerų nurodymų, 
kaip pirkti, vairuoti ir prižiūrėti auto- 
vežimį. Laikydamiesi gerų to leidi
nio patarimų, sutaupysite lėšas, 
sumažinsite oro taršą ir mažiau su
vartosite turimų gamtos išteklių.

maitis, J. Oscila, A. Jurjonas, M. 
Kislauskas, V. Masiulis, J. Lauč- 
ka, F. Juozaitis, V. Miliauskas, 
A. Keliačius, J. Bartnikas, dr. D. 
Gottschalk, dr. A. Matukas, K. Stan
kus, M. Jankus, S. Vaitkus, E. Ra- 
davičiūtė, P. Skučas, M. Norkūnas, 
M. Petrauskienė, J. Kriaučeliūnas, 
P. Vaičaits, J. Valaitis, P. Kitra, 
A. Zailskaitė, J. Kazan (Mrs.), V. 

Dėmesio, nekomercinės statybos organizacijos

Statykite nekomercines 
patalpas savo 

bendruomenėje. 
Įteikite savo pareiškimą 

dabar.
Reikia namų
Ontario provincijoje
Kviečiami statybininkai įteikti pareiškimus statybai 
6,700 naujų nekomercinio pobūdžio vienetų Ontario 
provincijoje. Tų vienetų statyba prasidės 1988 metais.

Grupės turėtų pradėti savo pasiūlymų planavimą 
jau dabar, kad galėtų paruošti iki nustatytos datos 
pradinį pareiškimą šį pavasarį.

Kanados vyriausybė per paskolų ir statybos 
korporaciją (Canada Mortgage and Housing Cor
poration), Ontario provincija per savo statybos 
ministeriją (Ministry of Housing) prisidės prie 
išlaidų pagalbos reikalingom šeimom. Parduoda
mieji vienetai bus pilnai finansuojami Ontario 
provincijos.

Šia programa gali pasinaudoti savivaldybinės 
nekomercinės, privačios nekomercinės ir nepelno 
kooperacinės organizacijos.

Vietinės bendruomeninės organizacijos, norinčios 
rūpintis nekomerciniais statybos projektais, gali 
prašyti valdžios paramos padengti išlaidoms, 
susijusioms su nekomercinės statybos bendrovių 
steigimu.

Prieinami namai 
nepasiturintiems
Ši programa padeda nekomercinėm agentūrom 
parūpinti prieinama kaina namus šeimoms, reika
lingoms pagalbos toje srityje. Ji apima šeimas, 
vyresniuosius piliečius ir fiziškai ar psichiškai atsili
kusius asmenis, pajėgius gyventi savarankiškai.

Užpildyti pradiniai pareiškimai, liečiantys šios 
kategorijos siūlomus projektus, privalo būti įteikti

Moigis, A. Styra, V. Dauneckas, J. 
S. Ambrozaitis, J. P. Bernotą, N. 
Adams, E. Kazlauskas, J. Kučins
kas, V. Staškevičius, T. Burokas, 
A. Keblys, A. Povilonis, Ed. Povi
lonis, V. Petraitis, K. Genčius, 
J. Viliušis, V. Taseckas, V. Kra- 
milius.

Už dvejus metus po $25 rėmėjo 
prenumeratą atsiuntė V. Keršys, 
V. Izbikas.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$50: V. Šalvaitis, kun. A. L. Rub-

Canada ©Ontario
Regional Offices of the Ministiy of Housing
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for Zenith 20450 1-800-267-6108 1-800-465-5015 1-800-265-4733 1-800-461-1190 for Zenith 20450

šys, S. Zatorskis, O. Juodišienė, 
J. Sendžikas, A. Pilipavičius; $40: 
J. Krasauskas, V. Adomonis, V. 
Kazlauskas, P. Pargauskas; $35: 
L. Merkelis, P. Žilinskas, P. Vė- 
žauskas, J. Vieraitis; $30: A. Juod
valkis, M. Jasaitis, O. Stasiulis, 
A. Bliskis, P. Vilutis, A. Tveras, 
A. Šelmys, N. Zajančauskas, M. 
Balčiūnas, Č. Masaitis, A. Dragū- 
nevičius, S. Juknevičius, V. Naru
ševičius, C. A. Januškevičius, J. 
Laimikis, S. Vaišvila, K. Majaus

iki 1987 metų gegužės 15, penktadienio, kad galėtų būti 
svarstomi 1988 metų pašalpai gauti.

Namai mažų pajamų 
viengungiams.
Kai kurie vienetai bus skiriami tiktai mažų pajamų 
viengungiams.

Organizacijos, suinteresuotos tokiais projektais, 
privalo įteikti pradinius pareiškimus iki 1987 metų 
gegužės 15 dienos.

Namai su pagalbinėmis 
paslaugomis
Dalis vienetų bus paskirta grupėm, suinteresuotom 
namų statyba žmonėm, kurie yra reikalingi pagal
binių paslaugų. Jų kategorijai priklauso fiziškai ir 
psichiškai atsilikę asmenys, silpni seneliai, 
nuskriaustos moterys ir kiti sociališkai nuskriausti 
žmonės.

Grupės, suinteresuotos, statydinti tos rūšies 
namus, yra kviečiamos į specialius orientacijos 
posėdžius, kurie įvyks vasario mėnesį kiekvienoje 
rajoninėje statybos ministerijos įstaigoje.

Pradiniai pareiškimai, išreiškiantys užmojį 
papuošti tokios statybos projektų su pagalbinėmis 
paslaugomis, privalo būti įteikti iki 1987 metų 
kovo 31 dienos. Atranka priklausys nuo teikiamų 
paslaugų tinkamumo.

Detalių teiraukitės dabar. Daugiau informacijų 
ir pareiškimų blankų gausite artimiausiose rajoninėse 
statybos ministerijos įstaigose, kurių sąrašą rasite 
šio skelbimo gale.

CanadaM-Aj- The Honourable Minister of Energy,
■ Marcel Masse Mines and Resources

FREE. The Car Economy Book.
I The Car Economy Book
I Communications Branch
| Energy, Mines and Resources Canada
I 580, Booth Street
I Ottawa, Ontario KIA 0E4
I Please rush my copy of The Car Economy Book.

Name_______________________________________________
Address______________________________________________
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kas, V. Stankienė, V. Kėžinaitis, 
Z. Rimša, J. P. Pažemėnas, S. Mi
kalauskas, V. Lumbis, L. Kun- 
napuu, kun. R. Krasauskas, P. Ef- 
fertas, P. Lukoševičius, kun. dr. V. 
Cukuras, Ig. Vaičeliūnas, Br. Prans- 
kus, J. Karosas, J. Jonikas, V. Ta
mošiūnas.

Už dvejus metus garbės prenu
meratą po $30 atsiuntė C. Savickas.

Reiškiame nuoširdžią padėką vi
siems aukotojams, dosniai remian- 
tiems šį savaitraštį.

I
I
I
I
I
I
I 
I



Studentų ateitininkų sąjungos surengtos žiemos stovyklos dalyviai “Neringoje” 1986 m. gruodžio 27 — 1987 m. 
sausio 3 d.d. Trečios eilės viduryje matyti kun. J. VAIŠNYS, SJ. Nuotr. Lino Daukšos

Studentų ateitininkų žiemos stovykla
Ji buvo surengta “Neringoje” 1986 metams baigiantis

Redaguoja Rūta Girdauskaitė

Demonstracija prie sovietų ambasados
Policijos grasinimas. Spauda ir televizija nesidomėjo. Kas darytina ateityje?

ALGIS ŠILAS
JAV Lietuvių jaunimo sąjungos 

Vašingtono skyriaus 
pirmininkas

Kaip anksčiau buvo rašyta, 
Vašingtone 1986 m. gruodžio 1 
d. JAV lietuvių jaunimo sąjun
gos Vašingtono skyrius suren
gė maldos pusvalandį — budė- 
tuves, kuriose dalyviai pami
nėjo Lietuvos Helsinkio gru
pės pirmosios spaudos konfe
rencijos 10 metų sukaktį. Bu
vo atvykęs prof. Tomas Venc
lova, vienas pirmųjų tos gru
pės narių.

Visi 16 JAV Helsinkio komi
sijos nariai bei komisijos 
pirm, senatorius A. D’Amato 
(NY-R) ir kopirmininkas kon- 
gresmanas S. Hoyer (MD-D-5) 
buvo pakviesti dalyvauti šio
se budėtuvėse, kurios buvo 
surengtos skersai gatvės nuo 
sovietų ambasados. Taip pat 
buvo pakviesti raštu bei tele
fonu 50 vietinių žurnalistų, 
televizijos ir radijo stočių, 
“Associated Press” ir “United 
Press International”. Iš JAV 
Helsinkio komisijos tiktai du 
pirmininkai raštu atsiliepė ir 
atsiprašė, kad negalės daly
vauti. Kongresmanas Hoyer 
pasiuntė Jaunimo sąjungai il
gesnį laišką — pasveikinimą. 
Spaudos atstovai iš “Ameri
kos balso” ir “Laisvosios Eu
ropos" radijo dalyvavo.

Policijos įsikišimas
Baigiant budėtuvių progra

mą — giedant “Marija, Mari
ja”, “Lietuva brangi” ir Lie
tuvos himną, slaptoji JAV po
licija bandė visus dalyvius 
nutildyti, remdamasi vietiniu 
įstatymu. “Tokia Vašingtono, 
D.C. įstatymo interpretacija, 
liečianti užsienio ambasadų 
apsaugą, yra labai pavojinga” 
— aiškina Asta Banionytė-Con- 
nors, JAV Lietuvių Bendruo
menės valdybos ryšininkė Va
šingtone. — Ši akcija pažei
džia ne vien tik JAV piliečių 
žodžio laisvės teisę, bet ir jų 
religinės laisvės teisę”.

Toks trukdymas ir grasini
mas suimti JAV piliečius yra 
ne visiems taikomas. 1984 m. 
gegužės 10 d. ir 1985 m. rugsėjo 
5 d. buvo suorganizuota spau
dos konferencija kongresmano 
Barney Frank (MA-D-4) dėka 
kartu su “Union of Councils 
for Soviet Jews” toje pačioje 
vietoje, kur įvyko Lietuvių 
jaunimo sąjungos maldos pus
valandis. Rugsėjo 5 d. spau
dos konferencijoje dalyvavo 
net keli kongreso nariai. Jie 
ir kiti dalyviai kalbėjo prieš 
sovietų elgesį su Sacharovu 
ir kitais sovietų disidentais, 
tačiau policija netrukdė ir 
negrasino suimti.

Atrodo, jeigu kas nori orga
nizuoti kokį nors renginį sker
sai gatvės nuo sovietų ambasa
dos, turi atsivesti keletą JAV 
kongreso atstovų. Žinoma, po
licija gali grasinti bei suimti 
ir kongresmanus, bet, atsižvel
giant į policijos elgesį 1985 
m. rugsėjo 5 d., yra saugiau 
turėti keletą dalyvaujančių 
kongresmanų.

Antra, jeigu ryžtamės orga
nizuoti kokį nors renginį to
je vietoje ir norime, kad kuo 
daugiau kongresmanų daly
vautų, gal geriausiai pakviesti 
juos prieš rinkimus, o ne po jų.

Iš suminėtų įvykių galima 
matyti, kad yra neteisingas 
įstatymas. Mes visi žinome 
apie demonstracijas ir suėmi
mus prie Pietų Afrikos amba
sados Vašingtone. Teisėjas 
betgi nutraukia bylas tiems 
šimtams, kurie buvo suimti 
protestuojant prieš Pietų 
Afrikos aparteido sistemą. 
Nuo 1985 m. iki šiol slaptoji 
policija yra suėmusi 25 rabi
nus, 7 ukrainiečius, 8 latvius 
ir įvairius kitus individus. Va
šingtono teisėjas tęsia bylas 
prieš tuos asmenis. Sovietų 
ambasada spaudžia miesto va
dovybę, kad ji persekiotų teis
mo keliu tuos, kurie buvo su
imti prie Sovietų Sąjungos 
ambasados.

Ar verta?
Ar buvo verta minėti Lietu

vos Helsinkio grupės spaudos 
konferencijos 10 metų sukak
tį', ‘atsižvelgiant į faktą, kad 
JAV spauda neatkreipė jokio 
dėmesio į šią sukaktį? Manau, 
kad buvo verta. Mums išeivi
joje reikėjo parodyti lietu
viam už geležinės uždangos, 
kad mes nesame užmiršę jų 
didvyriškų darbų, kad jauni
mas, gimęs JAV, nenustos 
veikti Lietuvos naudai.

Kas buvo pasiekta? Šį kar
tą nepavyko atkreipti JAV 
spaudos dėmesio, bet per 
“Laisvosios Europos” radiją 
buvo transliuojama progra
ma apie šį maldos pusvalandį 
net 13 skirtingų kalbų. Net 
ir uzbekų kalba buvo galima 
girdėti, kaip sovietai elgėsi 
su disidentais Lietuvoje ir 
susipažinti su Petkaus, Ga
jausko, Skuodžio, Statkevi- 
čiaus bei kitų dabartine pa
dėtimi sovietų darbo stovyk
lose bei psichiatrinėse ligo
ninėse.

Kovinga linkme
Šios Jaunimo sąjungos Va

šingtono skyriaus maldos bu- 
dėtuvės, pasiekti ar nepasiek
ti rezultatai rodo, kad mes vi
si turime budėti, kovoti prieš 
skriaudas Lietuvoje ir Ameri
koje, žadinti tą apatišką visuo
menę, JAV spaudą ir televizi
ją, kad nebūtų užmirštas Lie
tuvos pavergimas. Ir JAV Lie
tuvių jaunimo sąjungos pirm, 
dr. Aras Žlioba per JAV Lie
tuvių Bendruomenės tarybos 
posėdį New Jersey 1986 m. lap
kričio 15 d. pateikė naują mi
nėtos veiklos planą, kuris bu
vo nagrinėtas JAV Lietuvių 
jaunimo sąjungos politiniame 
seminare 1986 m. liepos mėne
sį Vašingtone. Tasai planas 
pabrėžė, kad reikia supažin
dinti jaunimą bei vyresniąją 
kartą su moderniais politi
niais metodais bei skatinti 
jaunąją kartą įsijungti į po
litinę Amerikos veiklą.

Paskutinis klausimas: kodėl 
tas jaunimas pabrėžia daugiau 
politinę veiklą, o ne kultūri
nę sritį? Pirma, mes nebūtume 
tokie, kokie esame dabar, jei
gu mūsų tėvai ir vyresnieji 
nebūtų rūpinęsi kultūriniu 
gyvenimu, šeštadieninėm mo
kyklom, lietuvių kalba ir re
liginiu mūsų auklėjimu. Jau
nimas, kuris yra užaugęs Ame
rikos sistemoje, pasirenka 
veikti tose srityse, kur su
geba pasiekti geriausius re
zultatus. Vieniem patinka mo

kyti šeštadieninėje mokyklo
je, kitiem — reikštis litera
tūroje, tretiem — politinėje 
srityje. Net ir dr. Aras Žlioba, 
matyt, norėjo pasakyti Lietu
vių Bendruomenės tarybos po
sėdyje, kad jau kiek metų 
lietuviai Amerikoje reiškia
si daugiausia kultūrinėje veik
loje, atėjo laikas daugiau 
dirbti politinėje srityje. 
Jau 47 metai praėjo, kai Lie
tuva vis tebėra nelaisva, bet 
jos išeivijos kultūra tebegy
vuoja.

Latvių pavyzdys
Kaip mes galime veiksmin

giau kovoti už Lietuvos laisvę 
prieš komunizmą pasaulyje?

Geras pavyzdys yra JAV lat
viai. “Draugo” 1986 m. gruo
džio 3 d. laidoje kun. dr. J. 
Prunskis rašė: “Švęsdami savo 
nepriklausomybės paskelbimo 
dieną . . . latviai galėjo pasi
didžiuoti nauju nepaprastai 
puikiu leidiniu anglų kalba 
‘Latvia”. Tai 252 psl. didelio 
formato knyga, apimanti visų 
sričių informacijas apie Lat
viją. Šis projektas buvo pa
ruoštas ne vien latvių visuo
menei, bet ir plačiajai Ame
rikos bei pasaulio visuome
nei.

Latviai lietuvius pralenkė 
ir kitu požiūriu. Amerikos lat
vių sąjunga, kuri turi savo būs
tinę Rockvillėje, Maryland, 
netoli Vašingtono, jau dveji 
metai turi pilno laiko apmo
kamą profesionalą, dirbantį 
visuomeninėje bei politinėje 
srityje (Public Relations Di
rector). Jis dirba ne tik Ame
rikos latvių sąjungai. Jau lai
kas ir Amerikos lietuviams 
įsteigti politinį centrą Va
šingtone ir pasamdyti profe
sionalus, kurie dirbtų pilną 
laiką vien tik Lietuvai bei lie
tuviams politinėje srityje, 
kaip kad Amerikos latviai jau 
yra padarę. Išeivijos lietuvių 
kultūra yra gyva Čikagoje, De
troite, Los Angelese, Klivlan- 
de, Niujorke ir kitur, bet liūd
na ir kartais gėda, kad~neiš- 
naudojame visų galimybių Va- 
šingtone.' Nlekas čia nedirba 
visą laiką, informuodami val
džios žmones ir spaudą bei 
televiziją apie mūsų išeivijos 
siekius bei kultūrą.

Trečias punktas, kuriame 
Amerikos latviai yra pralen
kę lietuvius ir estus, yra už
mojis, kuriuo JAV latviai įstei
gė “American Latvian Politi
cal Action Committee" (AL- 
PAC). Jo tikslas yra rinkti pi
nigus ir įteikti rinkimų metu 
tiems kandidatams į kongresą, 
kurie remia Amerikos latvių 
reikalus.

Siūlyčiau jungti išeivijos 
lietuvių kultūrinę veiklą su 
politine Amerikos atmosfera. 
Pvz. suorganizuoti tautinių 
šokių šventę ir gal politinius 
projektus Vašingtone. 50,000 
lietuvių tikrai gali susirinkti 
Vašingtone ir uždegti ugnį Lie
tuvos naudai. Valdžios atsto
vai ne visada supranta mūsų 
reikalus, bet jie tikrai gali 
pajusti spaudimą ir pradėti 
“geriau suprasti" reikalus, kai 
juos aplanko jų balsuotojai 
ypač rinkimų metais. Iki šiol 
lietuviai Amerikoje to metodo 
dar nėra pilnai panaudoję.

Prieš atvažiuodama į 1986 
m. SAS žiemos stovyklą, neži
nojau ko tikėtis. Žinojau tik
tai, kad “Neringa” buvo stovyk
los pavadinimas ir kad gimna
zijos draugė Laima tenai sma
giai praleisdavo vasaras mer
gaičių stovykloje.

Netikėtai prieš Kalėdas ga
vau iš SAS centro valdybos 
kvietimą į Vermontą, o jau šeš
tadienio rytą keturi iš Toron
to išvykome su trimis studen
tais iš Čikagos. Iškeliavome 
iš lietingo Toronto dviem au
tomobiliais, o po aštuonių va
landų nuskubėjome į prisnig- 
tą, tykią “Neringos” stovykla
vietę.

Jau prie valgyklos durų suti
ko mus nepažįstami veidai: iš 
Niujorko, iš Detroito, Čikagos 
ir iš visų Amerikos kampų. Jų 
tarpe atsirado ir iš praeities 
šypsenų, o su jomis visokių pri
siminimų.

Sekančios dienos buvo skir
tos slidinėjimui. Drąsesnieji 
nutarė nugalėti aukščiausius 
kalnus, o aš ir saujelė kitų nu
sprendėm verčiau pasilikti 
prie lygesnės žemės ir slidi
nėti gražiuose miškuose.

Kai grįžome sekmadienio va
karą, visi dalyvavome disku
sijose. Buvo įdomu išgirsti 
naujas nuomones, pažiūras. 
Tą vakarą buvo išrinkta nauja 
SAS valdyba, kuri perims va
dovybę vasaros metu. Pirmi
ninkai — Vytas Čuplinskas ir 
Darius Polikaitis, nariai Gy
tis Barzdukas, Edis Čepulis, 
Dana Dirmantaitė, Eglė Les- 
niauskaitė ir Zita Prakapai- 
tė. Be to, buvo nutarta, kad 
1987 metų vasaros stovyklą 
suruoš Rima Budrytė bei Eglė 
Lesniauskaitė.

Dieną užbaigė kun. V. Cuku-

Kongresas - lietuvių jaunimo balsas
Ne per seniai išlydėjome 

‘86-uosius metus, daugelis iš 
mūsų nežinodami, kad irtiems 
metams buvo paskirta tema. 
Tačiau nesvarbu ar buvome 
slidinėjimo stovyklose, ar rim- 
tesniuose ideologiniuose kur
suose, ar didžiuose lietuvių 
visuomenės baliuose, — manau 
visi sutikome ‘87-uosius metus 
linksmai, triukšmingai, su tam 
tikru lūkesčiu. Turiu galvoje 
jaunimo tarpe vis stiprėjantį 
domesį, susijusį su artėjančiu 
Vl-uoju Pasaulio lietuvių jau
nimo kongresu. Beliko nepilni 
metai iki kongreso Australi
joje. Todėl labai natūraliai, 
nors ir neoficialiai, šie metai 
jaunimui tampa “kongreso”, o 
gal tiksliau pasakius “Austra
lijos” metais.

Ryšium su šia tema jaunimui 
rikiuojasi įvairūs uždaviniai, 
darbai, pareigos. Prieš akis 
stovi lėšų telkimo projektai. 
Nedelsiant reikia rinkti ir 
ruošti atstovus, jaunimo tarpe 
skleisti informaciją apie kong
resą.

Pabrėžtina, kad šie uždavi
niai liečia visą lietuvišką jau
nimą. Tai reiškia, kad šių me
tų temos įprasminimas pri
klausys ne vien nuo tos mažu
mos, kuri keliaus Australijon 
arba tiesiogiai dalyvaus kong
reso ruošos darbuose, bet ir 
nuo viso jaunimo, kuris ten 
bus atstovaujamas. Tai apima 
visą pasaulio lietuvių jauni
mą! Aišku, nerealu tikėtis, 
kad kiekvienas jaunuolis ims 
ir aktyviai įsijungs į prieškong- 
resinius darbus. Tokio šimta
procentinio dalyvavimo retai 
sulaukia bet kokie mūsų rengi
niai — jaunimo ir senimo. Ma
nau būtų labiau realu laukti 
iš viso jaunimo didesnio dėme
sio kongresui. Kiekvienam iš 
mūsų turėtų rūpėti kas bus 
kongrese svarstoma, ko ten 
bus siekiama. O kongresų nu
tarimai skelbiami ir visuome
nės priimami kaip pasaulio 
lietuvių jaunimo pažiūrų at
spindys, kaip to jaunimo min
čių santrauka.

Jaunimo kongrese paskelb
to balso atidžiai klausosi ir 
okupuota Lietuva, ir vyresnio
ji išeivijos karta, pagal tą bal
są vertina lietuviško gyvenimo 
ateities perspektyvas. Todėl 
labai svarbu, kad kongresas 
perduotų tikslų jaunimo vaiz
dą, t.y., kad kongreso paskelb
tos rezoliucijos bei nustaty
tos veiklos gairės atspindėtų 
tai, kas lietuvių jaunimui yra 
tikrai svarbu, kokie projektai 
jiems atrodo įmanomi, jų turi
momis išgalėmis.

Galime pradėti užtikrinti 
kongreso išvadų tikslumą rink

ras, Federacijos dvasios va
das. Jis atnašavo Mišias ir pa
pasakojo apie būsimą palai
mintąjį arkiv. Jurgį Matulaitį.

Pirmadienį slidinėjimo ne
užteko, — saulei nusileidus, 
prasidėjo muzika ir šokiai.

Dienos negailestingai slin
ko. Užsiėmimų buvo daug — 
diskutavome apie Lietuvą, 
klausėmės J. Gimbuto paskai
tos apie Lietuvos architektū
rą ir sulaukėm 1986 m. pabai
gos. Jaukioje atmosferoje 12 
valandą su šampanu pasveiki
nome vienas kitą ir naujuosius 
metus. Sekė šokiai.

Pirmą naujų metų dieną pra
leidome “Neringoje”. Čia p. 
Petrutis iš Vašingtono papa
sakojo mums apie “Amerikos 
balso” uždavinį ir laimėjimus. 
Vakare kun. J. Vaišnys iš Či
kagos atnašavo Mišias. Po to 
žiūrėjome seselės Paulės ir 
seselės Palmiros paruoštas 
skaidres apie 600 metų Lie
tuvos krikšto sukaktį.

Kai išvargę grįžome iš pas
kutinio dienos slidinėjimo, 
radome, kaip visuomet, jau
nuolių skaniai paruoštą mais
tą. Po vakarienės netikėtai 
atvyko visiems amerikiečiams 
žinomi Karsonas ir Letterma- 
nas, kurie juokingai pravedė 
vėlyvas programas. Viskas pa
sibaigė nuostabia nuotaika, 
kai scenoje pasirodė lietu
viška “Rock Opera”.

Aplamai, SAS žiemos stovyk
la buvo vispusiškai įdomi. 
Čia buvo tikrai gera proga 
pabendrauti, padiskutuoti su 
lietuvišku jaunimu, paslidi
nėti, pasivaikščioti pasakiš
koje gamtoje ir bręsti. Tik da
bar suprantu, kodėl ši stovykla 
yra lietuviškam jaunimui rei
kalinga. Marytė Balaišytė 

dami atstovus. Svarbu, kad į 
atstovus kandidatuotų įvairių 
interesų, įvairiomis organiza
cijoms priklausantys žmonės, 
pažįstantys savo bendraamžių 
nusiteikimus. Lygiai svarbu, 
kad rinkimuose balsuotų kuo 
didesnis skaičius jaunimo. 
Juk daug svaresni bus kongre
so nutarimai jeigu juos sura
šys jaunimo daugumos išrink
ti atsotvai. Kitaip pasakius, 
mažiau dėmesio bus verti nu
tarimai, jei rinkimuose bus 
buvę tiek pat balsuotojų, kiek 
kandidatų. Taip pat kongreso 
rezultatus nulems atstovų pa
siruošimo lygis, jų susipažini
mo laipsnis su savų kraštų jau
nimo sąlygomis bei nuomonė
mis. O atsakomybė už tokį susi
pažinimą priklauso tiek išrink
tiesiems atstovams, tiek juos 
išrinkusiam jaunimui. Negali
ma tikėkis, kad atstovai atspės 
kitų mintis. Reikalinga komu
nikacija, kuri geriausiai išsi
vystytų ne vienkartiniuose su
ėjimuose, bet pastovioje veik
loje.

Jaunimo kongresas — unika
lus reiškinys, duodantis lie
tuvių jaunimui progą išreikš
ti unikalų savo balsą. Jei no
rime, kad į tą balsą būtų krei
piamas rimtas dėmesys, turi
me sparčiai vertinti savo da
bartinę padėtį bei numatyti 
kokio masto darbus galėsime 
apsiimti ir atlikti po kongreso.

Su geru pasiruošimu kongre
se galėsime pasiekti tai, kas 
yra neįmanoma skirtingose 
sąlygose. Galėsime išreikšti 
vieningą balsą, atstovaujan
tį ne vienos ar kitos organi
zacijos pažiūroms, ne vienai 
ar kitai politinei linkmei, o 
visam pasaulio lietuvių jau
nimui. Taipogi, gerai pasiruoš- 
dami kongresui, geriausiai pa
naudosime jėgas ir pinigus, ku
rie skiriami kongresui.

Šių metų tema mums visiems 
užduoda atsakomybę. Nors ta 
atsakomybė nereikalauja di
delės laiko aukos, nei didelio 
įsipareigojimo, ji vis vien yra 
svarbi. Tai atsakomybė sąmo
ningai įrikiuoti save į pasau
lio lietuvių jaunimo gretas, 
balsuojant už kongreso atsto
vus ir užmezgant ryšį su tais 
atstovais, kad jie galėtų są
žiningai mums atstovauti.

R.M.G.

Užsakykite “TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS” 
kaip dovaną jaunavedžiams, stu
dentams, mokslus baigusiems, 
jauniems profesionalams, nauja
kuriams, vienišiems tautiečiams. 
Metinė prenumerata naujam skai
tytojui - $18, reguliari prenume
rata - $22, rėmėjo - $25, garbės - 
$30. JAV-se prenumerata skaičiuo
jama amerikietiškais doleriais.

Studentų ateitininkų žiemos stovykloje “Neringoje” 1986 m. gruodžio 27 
— 1987 m. sausio 3 d.d. DOVAS LESNIAUSKAS ir RIMAS PRAKAPAS 
deklamuoja eilėraštį Nuotr. Lino Daukšos

Sujudo Kanados lietuvių jaunimas
Sudarytas Kanados lietuvių jaunimo komitetas kongresui Australijoje

Po Henriko Antanaičio, VI- 
ojo PLJK-o ruošos komiteto 
pirmininko apsilankymo To
ronte sudarytas komitetas, ku
ris rūpinsis lėšų telkimu ir 
kongreso informacijos skleidi
mu. Komitetas vykdys įvairius 
projektus, kurių tikslas bus 
sutelkti lėšas paremti kongre- 
san vysktančiam jaunimui. 
Taip pat komitetas atliks ry
šininko pareigą tarp kongreso 
ruošos komiteto Australijoje 
ir Kanados lietuvių jaunimo.

Komitetui pirmininkauja Jū
ratė Uleckaitė, buvusi KLJS- 
gos valdybos narė. Lėšas tvar
ko Aidas Vaidila ir Antanas 
Rašymas. Ryšius su Kanados 
valdžios pašalpos įstaigomis 
kultūriniams reikalams palai
ko Rita Rudaitytė ir Virginija 
Kuraitė. Reklamomis rūpinasi 
Vytas Čuplinskas. Informaci
ją kelionių reikalais teikia 
Bernadeta Abromaitytė. Su 
lietuvių spauda ryšius palaiko 
Gabija Petrauskienė ir Rūta 
Girdauskaitė.

Kanados komitetas turi daug 
originalių, jaunimui patrauk
lių minčių. Tarp kitko, buvo 
suplanuotas filmų vakaras 
Australijos dienai paminėti. 
Buvo rodomi Australiški “Mad 
Max” filmai ir pasirodė garsu
sis Australiškas “Foster” alus. 
Numatyti ir kiti pramoginiai 
renginiai, pvz. sporto rungty
nės ir šokiai Wasagoje, “Mol- 
sono” bendrovės vakaras ir kt.

Taip pat planuojama jauni
mui pateikti praėjusių kong
resų programas bei nutari
mus. Bus rodomos praėjusių 
kongresų skaidrės ir duodami 
paaiškinimai.

VI-ojo PLJK ruošos komite
tas Australijoje yra paskelbęs 
kongresui numatytą programą 
nuo 1987 m. gruodžio 19 iki 
1988 m. sausio 10 d. Įsidėmė
tina, kad kelionė iš Š. Ameri
kos į Australiją trunka dvi 
dienas. Tad suspėti kongreso 
registracijai iš Š. Amerikos 
vėliausiai reikėtų išskristi 
gruodžio 17 d.

Iš Australijos taip pat yra 
gautos pradinės registracijos 
formos ir tų formų paaiškini
mai. Pradinę registracijos for
mą turi užpildyti kiekvienas, 
norintis dalyvauti kongrese. 
Nors pradinė registracija ne
įpareigoja dalyvauti kongre
se, ją užpildydami padėsime 
organizaciniui komitetui to
liau planuoti ir teikti plates
nę informaciją.

Kongrese dalyvausiantys 
skirstomi į keturias kategori
jas: atstovus, dalyvius, buvu
sius atstovus ir turistus.

Atstovai bus išrinkti kraš
tų Lietuvių jaunimo sąjungų 
rinkimuose atstovauti savo 
kraštams visoje kongreso veik
loje, įskaitant studijų dienas 
ir stovyklą. Numatytas mokes

tis atstovams $880 (Australi
jos), į kurį įeina pilnas išlai
kymas kongreso metu, bilietai 
į visus kultūrinius ir pramogi
nius kongreso parengimus ir 
transportas nuo atvykimo į 
Australiją iki išvykimo namo. 
(Australijos doleris šiuo me
tu— maždaug90 et. kanadiškų). 
Tad Kanados doleriais atsto
vų mokestis bus maždaug $980.

Dalyviais gali būti visas jau
nimas tarp 16 ir 35 metų am
žiaus. Jiems kongreso mokes
tis bus maždaug $800 (Austra
lijos). Į tą kainą įeina viskas 
ką atstovai gauna, išskyrus da
lyvavimą studijų dienose, ku
rių metu jie keliaus autobusu 
iš Sydnėjaus per Kanberą į 
Adelaidę.

Buvę atstovai (praėjusiuose 
kongresuose) už maždaug $100 
australiškų dolerių galės daly
vauti Sydnėjuje kongreso ati
darymo metu įvyksiančiame 
savo suvažiavime ir įvairiuo
se kongreso parengimuose. Ki
tos kelionės, ekskursijos ir pra
gyvenimas — pagal pageida
vimą.

Turistai galės keliauti po 
Australiją ir taip pat dalyvau
ti pasirinktuose kongreso pa
rengimuose. Kaina priklausys 
nuo pasirinkimų.

Ekskursijos bus organizuo
jamos į dvi įdomias Australi
jos vietoves: “Great Barrier 
Reef’ ir “Ayers Rock”. “Great 
Barrier Reef’ yra Australijos 
tropikuose. Tai pasaulyje di
džiausias koralų rifas, kurį 
sudaro šimtai tropikinių salų. 
Čia septynios dienos praban
gaus gyvenimo kainuoja maž
daug 600 a. dol. “Ayers Rock” 
— didžiausias pasaulio mono
litas yra pačiame Australijos 
viduryje. Savaitės ekskursija 
į “Ayers Rock” kainuotų maž
daug 400 a. dol. Bus galima šį 
monolitą aplankyti ir vienos 
dienos ekskursijose iš pagrin
dinių kongreso miestų už maž
daug 40 a. dol.

Australijoje viešbučiuose ga
lima apsigyventi už maždaug 
40 australiškų dolerių per die
ną (dviem asmenims viename 
kambaryje).

Skridimas į Australiją ir at
gal iš visų pasaulio kraštų bus 
organizuojamas per “Qantas” 
oro liniją. “Qantas” yra VI- 
ojo PLJK-o oficiali transpor
to linija ir žada keliones pa
rūpinti prieinamomis kaino
mis. Kelionėms pačioje Aust
ralijoje oficiali kongreso li
nija bus “Australian Airlines”. 
Skraidymui Australijoj iš anks
to galima nusipirkti šios lini
jos “Airpass”. Kainos priklau
so nuo skrydžių tolio.

Įsidėmėtina, kad visos čia 
cituojamos kainos yra dabar
tinės. Iki kongreso dėl įvai
rių priežasčių jos gali svyruo
ti maždaug 10%. Inf.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas

Pasaulio į\s\yl<.iai

999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8•532-3414

AKTYVAI virš 32 milijonų dolerių

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

KASOS VALANDOS: MOKA UŽ:
90-179 d. termin. ind................. . 61/«%

Pirmadieniais 9.30-3.30 180-364 d. termin. ind................. . 63/4%
Antradieniais 9.30-3.30 term, indėlius 1 metų................ . 7'12%
Trečiadieniais 9.30-3.30 term, indėlius 2 metų................ . 73/4%

Ketvirtadieniais 9.30-8 term, indėlius 3 metų................
GIC-1 m.-(met. pal.)..............

. 73/4%

. 8 %
Penktadieniais 9.30-8 GIC -1 m. - (mėn. pal.)............. . 73/4%
Šeštadieniais 9-1 RRSP ir RRIF (pensijos) ........... . 73/4%
Sekmadieniais 9-12.30 RRSP 1 metų term.......................

spec. taup. s-tą...........................
taupomąją s-tą...........................
taupymo kasd. palūkanų sąsk.

. 8 %

. 61/4%

. 6 %

. 6 %
ANAPILYJE skyrius 
veikia sekmadieniais

čekių kasd. palūkanų sąsk. ... 
DUODA PASKOLAS:

3-6%

9.30 v.r. -1 v.p.p. asmenines nuo .........................
mortgičius nuo.............. 91/«% -

101/2%
12 %

PROSOVIETINIO AFGANISTANO PREZ. M. NAJIBO PASKELBTOS 
karo paliaubos pasibaigė atsinaujinusiomis aštriomis kovomis 
Žavare, Pakistano pasienyje. Mahometonų partizanų bazę ten 
puolė 12.000 sovietų ir jiems tarnaujančių afganistaniečių ka
rių, remiamų sovietinių tankų ir lėktuvų. Iš tikrųjų sausio 15 d. 
turėjusias prasidėti karo paliaubas atmetė partizanų vadai, no
rintys nuversti prosovietinį prez. M. Najibo režimą, reikalaujan
tys visų okupacinių kariuomenės dalinių atitraukimo Sovietų 
Sąjungon. Pasiūlytų paliaubų atmetimas buvo pradėtas partiza
nų įsiveržimais į Kabulą. Raketomis ten apšaudytas Sovietų kul
tūros centras, kai kurie okupacinės valdžios pastatai. Partizanai 
perpjovė gerkles penkiem sovietų ir dviem pakistaniečių kari-

kaliniai yra iš Maskvos, Rusi
jos, Ukrainos ir Baltijos res
publikų. Tokio didelio politi
nių kalinių paleidimo Sovietų 
Sąjungoje nebuvo nuo 1953 m., 
kai N. Churščiovas išlaisvino 
politines nuvertinto J. Stali
no aukas. Laisvės politiniams 
kaliniams reikalavo iš trem
ties Gorkyje Maskvon sugrą
žintas fizikas dr. A. Sacharo
vas. Džiaugdamasis išlaisvin
tais kaliniais, jis teisingai pa
stebi, kad laisvę atgavo tik ma
ža jų dalelė, ir laukia visų są-

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir 

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

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

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

“Bache Securities” registruotas atstovas

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

60 d., 90 d. ir vienetų metų investavimus.
Mielai jums patarnaus Tel. 860-3280
šėrų, lakštų, pelningo ♦ 18 King St. E.
investavimo reikaluose. Toronto, Ont., M5C 1E3
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patyrusiu atstovu
& sąžiningu patarnavimu

ANTANAS GENYSasmeniniu patarimu

an Independent member broker

1 east mall crescent 
etobicoke, Ontario M9B 6G8

232-9000
res: 231-2839

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

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue
(Tarp Dundas ir College) I GlCfOnaS 531“

★ 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

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

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

ninkam. Prie Indijos ambasa
dos automobilyje sprogusi 
bomba pareikalavo nemažų 
aukų. Partizanams pavyko 
raketomis sunaikinti apie 10 
juos puolusių sovietinės ga
mybos lėktuvų ir malūnspar
nių. Prez. M. Najibas pakista
niečiams žurnalistams aiški
nosi, kad taikos negalima at
statyti per savaitę ar dvi po il
gus metus trukusių kovų. M. 
Gorbačiovas paprašė Jungti
nes tautas atsiųsti savo atsto
vą Maskvon, kur taikos pokal
biams yra pakviesti Afganis-
tano ir Pakistano pareigūnai. 
Jie ruošiasi netiesioginėms 
deryboms, kurios bus atnaujin
tos vasario 25 d. Ženevoje. 
Tarptautinis Raudonasis kry
žius Ženevoje, matyt, nesiti
kėdamas nieko gero iš tų dery
bų, vėl pradėjo lankyti Afga
nistano karo aukas, karo be
laisvių stovyklas.

Priėmė konstituciją
Naujoji Filipinų preziden

tės C. Aquino konstitucija spe
cialiam gyventojų plebiscite 
buvo priimta beveik 80% balsa
vusių gyventojų dauguma. Pre
zidentė C. Aquino norėjo dau
gumą užtikrinančių 60% balsų, 
bet susilaukė didesnio prita
rimo nei buvo tikėtasi. Konsti
tucijos projektą paruošė jos 
sudarytas komitetas pernai ru
denį. Konstitucija turi 20.000 
žodžių, užtikrinančių demok
ratinį valdymosi būdą, garan
tuojančių žmogaus teises fili- 
piniečiams. Konstitucija ka
riuomenės nariams uždrau
džia kištis į politiką, leisda
ma tik laisvą balsavimą rinki
muose. Prezidentas renkamas 
šešeriems metanjs. Jo darbą 
prižiūri ir kontroliuoja par
lamentas, kad būtų užkirsta 
galimybė pašalinto gen. F. 
Marcos pavyzdžiu tapti dikta
toriumi. Net ir karo stovį, ne
patvirtintą Filipinų parlamen
to, prezidentas tegali paskelb
ti dviem mėnesiam.

Neaiški ateitis
Tačiau ir naujos konstituci

jos paragrafais užtikrinta pre
zidentės C. Aquino ateitis lie
ka neaiški. Pavojų jai gali su
daryti karinių dalinių neištiki
mybė ir komunistai partizanai. 
Prieš konstituciją balsavo opo
ziciją organizavęs gen. J. P. 
Enrilas, pašalintas iš krašto 
apsaugos ministerio pareigų. 
Jis betgi žadėjo laikytis tau
tos sprendimo, patvirtinusio 
konstitucijos projektą. Kalba
ma, kad kariuomenė dabar tu
rės prisiekti ištikimybę prezi
dentei C. Aquino. Komunistų 
partizanų vadai, turintys 24.- 
000 vyrų liaudies armiją, du 
mėnesius trukusias paliaubas, 
pasibaigusias vasario 8 d., 
laiko nesėkmingomis. Jie jau 
sausio 30 d. pasitraukė iš tai
kos derybų, o dabar nenori at
naujinti paliaubų. Generali
nio štabo viršininkas gen. F. 
Ramos perspėjo karininkus 
ir karius būti pasiruošusius 
atsinaujinusioms kovoms, ku-

rios su komunistais partiza
nais Filipinuose vyksta jau 
septyniolika metų.

Paleido 43 disidentus
Iš sovietinių darbo stovyk

lų ir tremties buvo paleisti 43 
disidentai, kurių eilėse yra 
žmogaus teisių gynėjų, Hel
sinkio sutarties pažeidimo 
sekėjų, žydų ir krikščionių 
religinių aktyvistų, ukrainie
čių tautininkų. Pavardės tebė
ra nepaskelbtos, bet teigiama, 
kad tie išlaisvinti politiniai

žinės kalinių. Dalinis politi
nių kalinių paleidimas buvo 
padarytas aukščiausiojo sovie
to prezidiumo sprendimu. Įsa
kymas, atrodo, buvo gautas iš 
kompartijos vado M. Gorbačio
vo, kuris Sovietų Sąjungos 
prestižą pasaulyje bando atsta
tyti daugiau laisvės teikian
čiomis reformomis. Joms gar
sinti iš Vienos Maskvon par
skrido 25 Sovietų Sąjungos pi
liečiai, nusivylę gyvenimu Iz
raelyje. Pasak sovietų konsu
lato Vienoje, grįžti nori dar dvi 
Izraelin išleistų žydų grupės.

MOKA:
61A% už 90 dienų term, indėl. 
63A% už 6 mėn. term, indėlius 
7’/a% už 1 m. term, indėlius 
73/«% už 2 m. term, indėlius 
73/«% už 3 m. term, indėlius 
8 % už GIC 1 m. garantuoti 

investavimo pažymėjimai
73/«% už pensijų planą 

(variable rate)
81/4% už 1 m. term, pensijų planą 
73/4% už pensijų fondą - RRIF 

(variable rate)
6’/4% už specialią taup. s-tą
6 % už taupymo s-tas 
53/4-6% kasd. palūkanų sąskaita 
53/4% už čekių s-tas (dep.)

IM A :
už asmenines 

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

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ................... 93/4%
2 metų .................. 10 %
3 metų ..................  1074%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ....... 9'/4%
(variable rate)

AKTYVAI virš 58 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.

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

jų, paatostogavęs Nassau va
sarvietėje, jis staiga pradėjo 
kelionę Romon, apsilankymą 
trijose negrų valdomose Afri
kos valstybėse — Zimbabvėje, 
Zambijoje ir Senegalyje. Sve
čias iš Kanados šiltai buvo

įsivėlęs valstybės ministeris 
susisiekimo reikalams Andre 
Bissonnettte ir tos vietovės 
konservatorių pirm. Normand 
Ouliette. Kvebekietį ministe- 
rį, įtariamą išpūstos kainos 
pasidalinimu, ministeris pirm. 
B. Mulroney atleido iš parei-

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

sutiktas Romoje, ypač Vati
kane pas popiežių Joną-Pau- 
lių II. Ministeris pirm. B. Mul
roney šiltai buvo sutiktas ir 
negrų valstybėse, bet jį į pro
pagandos vežimą bandė įkin
kyti marksistinis Zimbabvės 
premjeras R. Mugabė, nuga
benęs į Victoria Falls vieto
vę, kur taipgi atvyko du kiti 
vadai — Zambijos K. Kaunda ir 
Botsvanijos Q. Masiras. Ten 
tik paskutiniu momentu buvo 
pranešta, kad pokalbis bus fil
muojamas. R. Mugabė bandė 
gauti B. Mulronio pritarimą 
rasistinio P. Afrikos baltųjų 
režimo nuvertimui ginklo jė
ga. Vėliau B. Mulroney turėjo 
aiškintis, kad jis vis dėlto ne
pritaria kruvinai kovai, nors 
oficialiai nori laisvės nuo bal
tųjų rasistų Jungo kenčian
tiems P. Afrikos respublikds 
gyventojams. Iš tikrųjų mark
sistas R. Mugabė Kanados mi- 
nisterį pirm. B. Mulronį panau
dojo savo propagandiniams 
reikalams, darydamas spaudi
mą Britanijos ir JAV vyriau
sybėms, reformų P. Afrikos 
respublikoje siejančioms tai
kiu būdu, kad nebūtų sugriau
ta Afrikos negrų valstybėms 
labai svabus ekonominis P. Af
rikos respublikos pajėgumas.

Ministeris pirm. B. Mulroney 
iš šios kelionės nedaug betu
rės naudos, nes pagrindinės 
problemos jo laukia ne Afri
koje, o pačioje Kanadoje. Čia 
plačiai nuskambėjo šveicarų 
“Oerlikon” bendrovei duotas 
užsakymas pagaminti $600 mi
lijonų priešlėktuvinę apsaugą 
kariniams Kanados orauos- 
čiams. Problema prasidėjo ta
da, kai “Oerlikon” bendrovė sa
vo gamyklą nutarė pasistatyti 
Kvebeke, St. Jean vietovėje. 
Ten buvo surastas 40 hektarų 
plotas, anksčiau parduotas už 
$800.000, kurio kaina sausio 
13-24 d.d. staiga pakilo iki $1,5 
milijono, o “Oerlikon” bendro
vė turėjo sumokėti net $2.981.- 
099. Vėliau paaiškėjo, kad į tą 
nenormaliai brangaus pirkinio 
pardavimą šveicarams buvo

gų ir visą šią aferą įsakė ištir
ti RCMP policijai. Opozicinės 
partijos, laukiančios skanda
lų, tokiu sprendimu nebuvo pa
tenkintos. Jos reikalauja, kad 
visą reikalą ištirtų speciali 
parlamento komisija. Ministe
ris pirm. B. Mulroney opozi
cijos reikalavimus atmetė. Pa
sak jo, jeigu buvo padarytas 
nusikaltimas, jis yra krimina
linio pobūdžio. Kaltininkus 
išaiškins ir, jeigu reikės, bylą 
pradės RCMP policija.

Dar daugiau kritikos sukėlė 
finansų ministerio M. Wilso- 
no sumanymas tarptautinių 
bankų centrais Kanadoje pa
skelbti Montrealį ir Vankuve
rį. Tokiuose centruose įsikūrę 
užsienio bankai susilaukia 
didelių finansinių nuolaidų. 
Lig šiol finansiniu. Kanados 
centru buvo laikomas Toron
tas, dabar staiga nustumtas 
trečion vieton po Montrealio 
ir Vankuverio. Ginti Toronto 
šoko ne tik jo burmistras A. 
Eggletonas, bet ir Ontario prem
jeras D. Petersonas bei kiti 
politikai. Jie aiškina, kad tarp
tautiniai bankai Toronte būtų 
atnešę kelis tūkstančius dar
bų torontiečiams. Finansų mi
nisteris M. Wilsonas teisinasi, 
kad tarptautiniai bankai tvar
ko tik finansus su užsieniu, vi
daus rinkai nedaug teduodami 
naudos. Ir vis dėlto tas pats M. 
Wilsonas keturiems Japonijos 
bankams dabar ką tik leido sa
vo skyrius atidaryti Toronte. 
Jų kažkodėl neviliojo nei ar
čiau Japonijos esantis Vanku
veris, nei kandidatu į tarptau
tinius centrus paskelbtas Mont- 
realis.

Ateitininkų žinios
Toronto Stasio Šalkauskio moks

leivių ateitininkų kuopos susirin
kimas įvyko sausio 31 d. pas V. 
Dirmantaitę. Tai buvo pirmasis 
susirinkimas po ilgų atostogų. 
Nutarėm suruošti antrą Pyragų 
išpardavimą lėšoms telkti, rašėm 
laiškus kunigams Sibire, užpildėm 
korteles, protestuodami prieš 
OSI steigimą Kanadoje. Vasario 
28 d. įvyks karnavalas Toronto

Taupyk ir skolinkis pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE PARAMA

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

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

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

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

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

t. dalinda, b.a. 
associate broker

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

232-2322
1. BLOOR WEST VILLAGE - gražiai išremontuotas keturių 

miegamųjų namas. Kaina-$269,900.
2. BLOOR WEST VILLAGE - erdvus keturių miegamųjų namas 

su privačiu įvažiavimu. Kaina - $245,000.
3. ETOBICOKE - vienaaukštis dviejų miegamųjų, išremon

tuotas. Kaina-$149,900.

*NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

Rengiatės l Lietuvą 
arba Europą?

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

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

Priimame pasiteiravimus ir dėl pardavimo

HOUSE OF 220
1444 Gerrard St. E., Toronto

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

Lietuvių namuose — planavome 
savo stalo paruošimą. Nustatėm 
savaitgalį jaunimo rekoleckijom, 
kurios įvyks balandžio 24, 25, 
26 d.d. Sekantis susirinkimas — 
vasario 14 d. Paruošim medžia
gą karnavalui.

V. Dirmantaitė
Skautų veikla

• Jūrų skautės kviečia tėvus 
įjungti savo vaikus (nuo 5 iki 10 
metų) į Toronto “Šatrijos” tunto 
grupę “Baltijos laivas”. Registra
cija — vasario 15 d., po 11 v.r. Mi
šių, Anapilio salėje.

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

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami
susitarus telefonu

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

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

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

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD, ----------------------------- ---- ---------------------------
Etobicoke, Ont. M8W 3R3 Telefonas 252-8863

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

Gražina Raškauskienė, B.Sc.

624-6336 namų 897-0068
ALLAN BROWN REAL ESTATE (Ont.) LTD., REALTOR 
Toronto & Mississauga Real Estate Board 
4141 Dixie Rd., Rockwood Mall, Mississauga



TORONTO**
A. a. Angelės Šmigelskienės 

atminimui vietoje gėlių pa
aukojo “Tėviškės žiburiams” 
$30 — Aleksas, Danutė ir Lin
da Keršiai; $10 — Greta Balta
duonienė.

A. a. Kazės Čečkauskienės 
atminimui, užjausdami vyrą 
Praną, dukrą Aliną ir sūnų Ze
noną, aukojame “Tėviškės ži
buriams” $20.

Stela ir Juozas Miškiniai
A. a. Marijos Svilienės atmi

nimui, užjausdami Birutę Lu
košienę, Juozą ir Vitą Svilus, 
aukojame “Tėviškės žibu
riams” $20.

Stela ir Juozas Miškiniai
Klaida. “TŽ” 1987 m. 6 nr. 6 

psl. įdėta nuotrauka austo ki
limo “Žiema” ir pažymėta, kad 
jo autorė Aldona Vaitonienė, 
remiantis pateikta klaidinga 
informacija. Paaiškėjo, kad to 
kūrinio autorė yra Leokadija 
Nakrošienė. Atsiprašome.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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Sol. Marytė Bizinkauskaitė, 
dabar gyvenanti Kanadoje, 
vasario 27 d. atliks soprano 
partiją Verdi “Requiem” su 
simfoniniu orkestru Thunder 
Bay, Ont, mieste.

Sovietinės armijos choras 
yra pakviestas koncertuoti 
keliuose Kanados miestuose. 
Toronte jis koncertuos vasario 
23 ir 24 d.d. Massey Hall. Tai 
bus gera proga demonstraci
joms, protestuojančioms prieš 
atstovus kruvinosios armijos, 
okupavusios Afganistaną, Lie
tuvą, Latviją, Estiją ir kitus 
kraštus. Ta proga “The Toron
to Sun” 1987. II. 2 išspausdino 
Judi McLeod straipsnį “Cho
ras, užgožiantis agonijos bal
sus”. Jame autorė primena so
vietų armijos pradėtus vaikų 
žudymus bei sužalojimus 
sprogmenimis Afganistane: 
“. . . Raudonosios armijos cho
ras yra atstovas kruvinos ar
mijos, žudančios nekaltus jau
nuolius Afganistane”.

Išrinkta nerinkta taryba
(Atkelta iš 6-to psl.)

yra pažeidimas šiame rašinyje aiš
kintų KLB Toronto apylinkės tary
bos rinkimų taisyklių ir nesiskai
tymas su visuomene, nes Toronto 
apylinkės valdyba ir rinkiminė 
komisija sąmoningai ignoravo 
demokratinės Bendruomenės na
rių nutarimus. Net ir “Tėviš
kės žiburiuose” 1986. XI. 2 pa
skelbtas įžanginis straipsnis 
“Rinkimai be rinkėjų?”, kuriame 
faktais buvo išryškintas KLB kai 
kuriose apylinkėse vykstantieji 
rinkimų nenormalumai, liko tik 
tyruose šaukiantis balsas, nepa
siekęs Toronto apylinkės valdy
bos ir rinkimų komisijos narių 
klausos. Šiais nenormaliais rin
kimų be rinkėjų reikalais turi 
susirūpinti KLB krašto valdyba: 
panaikinti neteisėtus rinkimus, 
paskelbti rinkimus su rinkėjais, 
nes priešingu atveju Bendruo
menė praras demokratiškumo 
principus ir atsiradę “diktato
riukai” demoralizuos visuome
ninę ir kultūrinę išeivijos veiklą.

PRANEŠIMAS JAUNIMUI
Toronto lietuvių namų švietimo fondo “Labdara" (sutrumpintai “Fondas") 
stipendijų paskirstymo komisija paskyrė stipendijas-premijas jaunimui
TIKSLAS
Remti stipendijomis studijuojantį jaunimą, 

skatinti premijomis lietuvių kalbos ir kultūros 
pažinimą, ugdyti jaunosios kartos dalyvavimą 
visuomeninėje-kultūrinėje veikloje ir remti visa 
tai, kas tarnauja lietuvių išeivijos siekiams.

KVALIFIKACIJOS
Komisija, skirstydama stipendijas-premijas, 

atsižvelgs į šias sąlygas: a. turi būti lietuviai 
arba lietuvių kilmės, b. studijuojantieji aukš
tesniosiose mokslo institucijose, c. Vasario 16 
gimnazijos Vokietijoje mokiniai, d. lituanistinių 
kursų ar institucijų studentai, e. lituanistinių 
mokyklų mokytojai bei studentai, studijuojantys 
lietuvių kalbą ir jos dėstymo metodiką, f. TLN 
nariai arba jų šeimos nariai (turi pirmenybės

privilegijas). Neatsiradus tinkamų kandidatų, 
likusieji pinigai bus perkelti į sekančių metų 
sąskaitą arba paskirti premijomis už konkursinius 
rašinius. Prašymą rašant, svarbu duoti kuo 
daugiau žinių apie save, studijas ir pažymius, 
lietuvišką veiklą bei dalyvavimą lietuviškose 
organizacijose. Dėl smulkesnių informacijų 
skambinti T. Stanuliui 231-4937 Toronte. Pra
šymus siųsti: Švietimo fondas, 1573 Bloor St. 
West, Toronto M6P 1A6, Canada arba palikti 
LN raštinėje ne vėliau kaip kovo 10 d.

Stipendijos bus įteiktos metiniame Toronto 
Lietuvių namų susirinkime kovo 29 d. Jei yra 
neįmanoma jame dalyvauti, prašoma raštiškai 
įgalioti kitą asmenį.

TLN švietimo fondo “Labdara” komisija
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Advokatė
JOANA E. KURAS, ll. b.
atidarė savo raštinę

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

Telefonas (41 6) 763-3362

Mielai mamytei
AfA 

ANTANINAI PRAKAPIENEI
mirus Lietuvoje,

pT^nuiSTASIUHTOKArurSIT^ giltą už=— 
uojautą reiškia -

Kanados lietuvių žurnalistų sąjunga

ooccoceoocoeooooooooooooooocoocooooooocooooooooccooooooaooooooeoooooooococ

/ Užgavėnių šeštadienį,

^KARNAVALAS
namuose

1. Jaunimo popietė - nuo 1 v. iki 5 v. po pietų 
Mindaugo ir Mortos menėse.
MENINĘ PROGRAMĄ atliks seselių vadovaujamas vaikų darželis, Maironio mo
kyklos mokiniai, “Atžalyno” ir “Gintaro" jaunieji šokėjai. Veiks organizacijų paviljonai, 
gėrimų baras, ir paviljonų užkandžių bufetai. LN moterų būrelio paviljone bus parduoda
mas šiltas maistas: sklindžiai ir šonkauliukai. Užsukite papietauti! (ėjimas nemokamas.

2. Kaukių vakaras - nuo 7 valandos vakaro iki 1 v. ryto 
Mindaugo ir Mortos menėse.
MENINĘ PROGRAMĄ atliks: vyrų choras "Aras”, Povilonio trio, "Atžalyno" ir “Gintaro” 
šokėjai. Veiks gėrimų baras, Užgavėnių bufetas. Vertinga loterija. Gražiausios apran
gos ir kaukės bus premijuojamos: I — $ 100, II — $50, III — $40, IV— $25, V— $20 ir 
V! — $15. Šokiams gros “Les and The Music Masters". BILIETŲ KAINOS: $5.00 kaukėms 
pilnoj aprangoj - nemokamai). Gaunami LN raštinėje, sekmadienių popietėse ir prie įėjimo.

3. Vaikų piešinių paroda - nuo 1 v.p.p. Gedimino pilies menėje.
Seselių vadovaujamo vaikų darželio auklėtinių piešiniai.

PELNAS — DAL YVAUJANČIOMS ORGANIZACIJOMS. TORONTO LIETUVIŲ NAMAI
MALONIAI KVIEČIA VISUOMENĘ DALYVAUTI — (1573 Bloor St. W. Tel. 532-3311)

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,
(prie Jone St. ), Toronto, Ont. AAč>5 254

Telefonas (416) 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

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

(Arti Toronto Lietuvių namų)

PADĖKA
A. a. SAULĖ-IRENA SJANULYTĖ- 

TUMOSIENĖ
staiga mirė 1986 metų gruodžio 27 dieną Londone, Ontario.
Palaidota gruodžio 31 dieną Šv. Petro kapinėse Londone.

Esame be galo dėkingi Londono lietuvių bend
ruomenei, guodusiai bei raminusiai mus toje sunkioje 
gyvenimo valandoje.

Dėkojame kun. I. Mikalauskui, OFM, už maldas, 
laidotuvių apeigas Šiluvos Marijos šventovėje ir paly
dėjimą velionės į amžino poilsio vietą. Nuoširdus ačiū 
muzikei R. Bankienei už muzikinės dalies atlikimą 
pamaldų metu. Gėlės, maldos, užprašytos Mišios, 
pareikštos užuojautos raštu ir žodžiu palengvino mū
sų skausmą.

Duktė Birutė
Mama Sofija
Tėvas Juozas

Sesuo Rūta su vyru 
Brolis Tautvydas 
su žmona

“Vilniaus Manor” pastatui 
reikalinga šeima superintendento pareigoms. 

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

H. StepaitLtel. 233-8396.

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

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

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

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

D D O p Registruotas pensijų 
•triOi taupymo planas

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

STASYS JOKŪBAITIS. t

30 metų patirtis vakarų Toronto ir High Parko rajonuose.

KINGSWAY NATIONAL TeL f^"2331
THE SIGN OF DISTINCTION arba 537-2869

Vienas iš dar likusių galimų būdų suma
žinti savo pajamų mokesčius yra RRSP. 
Kovo 2 yra paskutinė diena tai pa
daryti už 1986 metus. Per RRSP ne tik 
sutaupysite pinigų, kuriuos reiktų mo
kėti už savo uždarbį, bet ir taupysite 
savo ateičiai.
Paskambinkite arba užeikite

“PARAMOS” kredito 
kooperatyvas pasirengęs 
jums patarnauti.
“Parama” dabar turi du planus: 
taupymo arba garantuotų indėlių 
(certifikatų).

į “PARAMĄ” ligi kovo 2 dienos

"ALLTHE

WORLD"

ir įdėkite atitinkamą sumą į RRSP sąskaitą.

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Wasaga Beach, Ont.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS paskelbimo sukaktis bus mi
nima š. m. vasario 22, sekmadie
nį, po 11 v.r. pamaldų Gerojo Ga
nytojo misijos salėje su šiems me
tams pritaikyta akademine pro
grama. Po programos — vaišės, 
organizuojamos M. Laurinavičie
nės.

KLB VVasaga-Stayner apylinkės 
valdyba

Toronto lietuvių kredito 
kooperatyvui “Parama” 
reikalinga tarnautoja arba tarnautojas.
Pirmenybė turintiems patyrimo banke ar buhalterijos 
darbe, kalbantiems lietuviškai ir angliškai. Kreiptis į 
vedėją tel. 532-1149 arba 532-8723.

S EKSKURSIJOS
į VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

1. Balandžio 20-29 3. Birželio 25 - liepos 14 5. Rugsėjo 2-16
2. Gegužės 13-27 4. Rugpjūčio 17-28 6. Spalio 5-16
Grupes: gegužės 13, birželio 25 ir rugsėjo 2 lydėsiu aš pats. Norintiems nupirksiu automobilius 
arba ir kitus reikmenis. Sudaromi iškvietimai ir vizos pavieniui važiuojantiems ilgesniam laikui. 
Kelionės dokumentai sutvarkomi pavieniams ir grupėms į visus pasaulio kraštus. 
Dėl smulkesnių žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adresu.

Y EACĖNAS
All 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.

west realty inc., realtor 
an independent member broker

Juozas (Joseph) 
NorRus 

namų pirkimo Ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 

Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius” l-me aukšte.

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

TĄ T) T? Q TT V t? INSURANCE&Į J lt IjO-lI-Į-jIA real estate brokers

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

233-3334

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

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6

1
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TORONTO’*
Anapilio žinios

— Parapijos tarybos posėdis — 
vasario 12 d., 7.30 v.v., parapijos 
salėje.

— KLB Oakvillės apylinkės ren
giamas tradicinis Vasario 16 mi
nėjimas — vasario 21, šeštadienį, 
Anapilio parodų salėje.

— Lietuvos vėliavos iškėlimas 
prie Mississaugos rotušės — vasa
rio 15, sekmadienį, 12.30 v.p.p. 
Maldininkų autobusas iš Anapilio 
į rotušę išvažiuos 12.15 v.p.p., o 
nuo rotušės į Islingtoną — 1.00 
V-PP-

— Muzikos koncertas — balan
džio 12, sekmadienį, Anapilio sa
lėje. Programoje: sol. M. Bizin- 
kauskaitė, sol. S. Žiemelytė, flei- 
tistas T. Regina, smuikininkė R. 
Bankienė. Akompaniatorius — J. 
Govėdas. Rengia — kultūrinė para
pijos sekcija.

— Vasario 7 d. susituokė Jonas- 
Ramūnas Stanaitis su Deborah- 
Annette Zelger.

— Paaukojo: Motinos Teresės 
labdarai $50 — J. S. Sinkevičiai; 
kun. St. Kulbio paminklui $10— F. 
Mockus, vietoj gėlių a.a. M. Au- 
linskienės laidotuvėms (iki šiol 
tam paminklui surinkta $2,575.00); 
parapijai $50 — R. Klemkienė.

— Mišios vasario 15, sekmadie
nį, 9.30 v.r. — už a.a. Feliksą Jo
nyną, 11 v.r. — už Lietuvos laisvę.

Išganytojo parapijos žinios
— Vasario 8 d. pamaldose bu

vo prisiminti dr. Martynas Anysas, 
miręs 1974 m. sausio mėn. Toronte, 
Anė Kalvaitienė-Trautrimaitė, mi
rusi 1980 m. birželio mėn. Mont- 
realyje, ir Marė Kalvaitienė-Enžy- 
maitė, mirusi 1986 m. balandžio 
mėn. Kretingoje, Lietuvoje.

— Vasario 15, sekmadienį, bus iš
kilmingos pamaldos 9.45 v.r. Lie
tuvos nepriklausomybės dienai 
paminėti. Giedos parapijos cho
ras. Bendras Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo sukakties mi
nėjimas — vasario 15, sekmadie
nį, 4. v.p.p. Anapilio salėje.

— Visuotinis parapijos susirin
kimas sausio 25 d. perrinko į pa
rapijos tarybą inž. Gytį Šerną ir 
papildomai išrinko į tarybą — 
Emilį Bartminą, Valterį Dauginį, 
Ireną Delkuvienę ir Vilių Sta
naitį.

— Moterų draugijos valdyba va
sario 1 d. perrinkta sekančiai ka
dencijai.

— Jurgis Povilaitis Šv. Mykolo li
goninėje pamažu sveiksta.

Lietuvių namų žinios
— Organizuojama jaunimo

dinėjimo iškyla autobusu į Moon- 
stone-St. Louis Ski Resort kovo 
7 d. nuo LN. Dėl informacijų skam
binti Jonui Ažubaliui tel 766-7040 
arba Stanuliui darbo tel. 224-4773, 
namų tel. 231-4937. Iškylą organi
zuoja ir ją remia LN jaunimo ir vy
rų būreliai.

— Valdyba patvirtino naujus na
rius — Jūratę Uleckaitę, Gintarą 
Ulecką.

— LN paskyrė $660 “Svajonių” 
koncerto rengėjam ir Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresui Aust
ralijoje.

— Užgavėnių karnavalo bilie
tai jau gaunami LN. Kaina — $5.

— Vasario 8 d., įvyko Desche
nes komisijos reikalų informa
cinis susirinkimas. Dalyvavo 215 
asmenų. Jį rengė KLB visuomeni
nių reikalų komisija. Pranešimą 
padarė ir į klausimus atsakinėjo 
adv. J. Kuraitė-Lasienė ir A. Pa- 
cevičius.

— Išganytojo parapijos jauni
mas ir jaunos šeimos ruošia Va
lentino vakarą su šilta vakarie
ne su 5-to ir 6-to dešimtmečio 
muzika šokantiem vasario 14, šeš
tadienį, 7.30 v.v. Įėjimas $10. Kvie
čiama ir visuomenė.

— “Atžalynas” rengia tradicinį 
Montekarlo vakarą vasario 21 d., 
7 v.v., “Las Vegas Fiesta” su šilta 
vakariene. Gros “Les & the Music 
Master”. Pajamos — “Atžalyno” ke
lionėm.

Krikščionybės sukakties pa
skaitų seriją pradės istorikas 
dr. Algirdas Budreckis kovo 8, 
sekmadienį, 2.30 v.p.p. Toron
to Lietuvių namų Mindaugo sa
lėje. Jis kalbės apie senąjį 
lietuvių tikėjimą ir jų prieši
nimąsi krikščionybei, atskleis
damas naujausius istorinius 
duomenis. Anksčiau buvo 
skelbta, kad jo paskaita pra
sidės 3 v.p.p., bet, derinantis 
prie kitų renginių, ji prasidės 
2.30 v.p.p. Paskaitą rengia ir 
visus dalyvauti kviečia krikš
čionybės sukakties komiteto 
paskaitų komisija. Kitos pa
skaitos bus kovo 15 d., 2.30 
v.p.p., Lietuvių namuose, kovo 
29 ir balandžio 5 d.d., 5 v.p.p., 
Prisikėlimo salėje.

Pagerbdami a.a. dr. Oną Va
laitienę, buvusią mūsų šeimos 
gydytoją, aukojame “Tėviškės 
žiburiams” $50 —

Danutė Balsienė, Monika, 
Saulius ir Andriukas Balsiai, 

Nemira ir Robertas Gordon.
Čikaga, IL, JAV

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį “Ram- 

byno” ir “Šatrijos” skautų tuntai, 
švęsdami Lietuvos nepriklauso
mybės šventę, organizuotai daly
vavo 11.30 v. Mišiose.

— Sutvirtinimo sakramentui pa
siruošimo pamokos vyksta sekma

dieniais po 10.15 v.r. Mišių klebo
nijos patalpose. Vaikai, kurie lie
tuviškai nesupranta bus mokomi 
anglų kalba. Sakramentą teiks 
vysk. P. Baltakis, OFM, gegužės 
10 d.

— Vasario 4 d. palaidota a.a. 
Angelė Šmigelskienė, 89 m.

— Praėjusį sekmadienį klebo
nas kun. A. Simanavičius, OFM, 
laikė lietuviams Mišias Lietuvių 
namuose Edmontone.

— Tikinčiosios Lietuvos diena
— kovo 1, sekmadienį. Pamokslus 
mūsų šventovėje sakys kun. A. Sau- 
laitis, SJ.

— Jaunų šeimų stovykla “Kre
tingos” stovyklavietėje Wasagoje
— rugpjūčio 1-8 d.d. Registruo
tis pas G. Petrauskienę vakarais 
tel. 232-0737.

— Parapijai aukojo: E. Bartku- 
vienė testamentu — $1,000 ir po
mirtinėm Mišiom $2,000; $125 — V. 
Petraitis, $100 — S. B. Prakapai, 
A. Šmigelskis, A. J. Paršeliūnai, 
parapijos tretininkai; $50 — I. 
Ehlers, O. Adomavičienė; Religi
nei šalpai: $100 — parapijos tre
tininkai; pranciškonų klierikų 
fondui $300 — tretininkai; parapi
jai $200 — Alf. Remeikas.

— Mišios vasario 15, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a.a. Aušrelę Sapi- 
jonytę, 9.20 v.r. — už a.a. Vladą 
Stočkų, 10.15 v.r. — už a.a. Cecili
ją ir Donatą Venckus, Praną Žio- 
bą, 11.30 v.r. — už Lietuvos laisvės 
kovotojus ir kankinius, 7 v.v. — už 
a.a, Joną Petrauską.

Lietuvos nepriklausomybės
ŠVENTĖ

VASARIO 14, ŠEŠTADIENĮ, 12 vai.: Lietuvos vėliavos pakėlimas 
prie Toronto rotušės

VASARIO 15, SEKMADIENĮ: pamaldos -
Lietuvos Kankinių šventovėje -11 valandą ryto 
Prisikėlimo šventovėje - 11.30 valandą ryto 
Išganytojo šventovėje - 9.45 valandą ryto

Lietuvos vėliavos pakėlimas prie Mississaugos rotušės -12.30 v.p.p.

Anapilio salėjo (2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario) 4 V.p.p
Akademinėje dalyje kalbės Linas Kojelis, JAV prezidento asistentas, ir Kanados 

valdžios atstovai.
Meninę programą atliks: sol. Rimas Strimaitis, vyrų choras “Aras”, vadovaujamas 
sol. Vacio Verikaičio, akompanuojant muz. Jonui Govėdui,tautinių šokių grupė 
“Atžalynas”, vadovaujamas Aldonos Zanderienės ir Vidos Vitkūnaitės

Autobusai nuo Lietuvių namų ir “Vilnius Manor” išeis 3 v.p.p.
PRIE ĮĖJIMO AUKAS RINKS KLB KRAŠTO VALDYBA IR TAUTOS FONDAS

Visus tautiečius kviečiame dalyvauti 69-je Lietuvos nepriklausomybės šventėje ir savo auka 
prisidėti prie pavergtos Lietuvos nepriklausomybės atstatymo bei lietuvybės išlaikymo išeivijoje.

Kanados Lietuvių Bendruomenės Toronto apylinkės valdyba

sli-

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė Toronte-Mississaugoje 
— vasrio 15, sekmadienį. Pa
grindinė iškilmė — 4 v.p.p. 
Anapilio salėje. Žiūr. progra
mą skelbime.

KLB Toronto apylinkės val
dyba, Vasario 16 iškilmių ren
gėja, prašo visas organizaci
jas dalyvauti pamaldose ir 
bendrame minėjime Anapilio 
salėje su savo vėliavomis.

Vlado Pūtvio šaulių kuopa 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventėje vasario 15, sekmadie
nį, dalyvaus uniformuoti, su 
vėliavomis: 11 v.r. pamaldose 
Lietuvos kankinių šventovėje, 
4 v.p.p. — minėjime Anapilio 
salėje.

Anapilio knygynas vasario 
15, sekmadienį, Lietuvos ne
priklausomybės minėjimo pro
ga veiks nuo ryto ligi minėjimo 
pradžios — 4 v.p.p.

Paskaita ir vakarienė “Vil
nius Manor” namuose — vasa
rio 20, penktadienį, III aukš
to salėje. Adv. Algis Pacevi- 
čius kalbės apie testamentus 
ir jų sutvarkymą (įėjimas ne
mokamas). Po paskaitos — pen
sininkų kugelio vakarienė, ka
va ir pyragaičiai. Vakarienė
je galės dalyvauti asmenys, 
įsigiję į ją bilietus iš anksto. 
Kaina — $4.00 asmeniui. Gau
nami pas St. Dervinienę tel. 
767-5518 ir J. Gustainį tel. 769- 
1599. Toronto lietuvių

pensininkų klubas
Kanados lietuvių katalikų 

centro suvažiavimas — vasa
rio 28, šeštadienį, Anapilyje. 
Kviečiami dalyvauti: parapijų 
bei misijų kunigai, parapijų 
tarybų nariai, centrinių orga
nizacijų pirmininkai ar jų at
stovai ir kiti tautiečiai, besi
domintys lietuvių katalikų 
veikla. Suvažiavimo te m- - 
Lietuvos krikščionybės sukak
tis ir jos renginiai. Pagrindi
nį pranešimą padarys J. Kava
liūnas, krikščionybės sukak
ties vykdomojo komiteto pir
mininkas, iš JAV. Kitus pra
nešimus padarys vietiniai pa
reigūnai. Suvažiavime daly
vaus ir vyskupas P. Baltakis, 
kuris pamaldų metu pasakys 
pamokslą. Suvažiavimo pra
džia — 10 v.r. Lietuvos kanki
nių parapijos salėje.

Tikinčiosios Lietuvos die
na — kovo 1, sekmadienį. 
Visose lietuvių katalikų 
šventovėse meldžiamasi už 
pavergtos Lietuvos tikinčiuo
sius ir daromos rinkliavos 
religinei Lietuvos šalpai. 
KLK centras skatina visas 
lietuvių katalikų parapijas 
bei misijas tą dieną tinka
mai paminėti.

A. a. Angelės Šmigelskienės 
atminimui, užjausdami vyrą Al
fonsą ir visą šeimą, Eugenija 
ir Stasys Vaštokai “Tėviškės 
žiburiams” paaukojo $30.

® MONTREAL

VASARIO 16 PROGA

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENE
prašo aukų visuomeninei-tautinei veiklai paremti

Kanados Lietuvių Bendruomenė, vienintelė Kanadoje, nuolatos 
rūpinasi Lietuvos ir jos suverenumo reikalais, palaiko nuolatinius 
ryšius su Kanados vyriausybių institucijomis, informuoja Kanados 
visuomenę ir padeda išlaikyti lietuvybę.
KLB yra Kanados vyriausybės pripažinta ir įregistruota, todėl $15 ir didesnės aukos atleidžiamos 
nuo mokesčių. Prašome naudoti specialius vokelius, gaunamus apylinkių valdybose.

Prašome aukoti per KLB apylinkių valdybas arba siųsti šiuo adresu:
Kanados Lietuvių Bendruomenė, 1011 College St., Toronto, Ont. M6X 1A8

KLB krašto valdyba

Toronto “Atžalynas” maloniai kviečia jus dalyvauti 
Toronto Lietuvių namuose (1573 Bioorst. w.) rengiamame

vjU r&kare

vasario 21, šeštadienį, nuo 7 v.v. iki 1 v.r.
Gros Les & The Music 

Masters orkestras.
įėjimas - $10.00 su šiltu bufetu. 
Trumpa meninė programa. Veiks baras. 
Visos pajamos - "Atžalyno” kelionėm.

Stalus rezervuoti tel. 533-1121.

'z Iki 
pasimatymo! **

S. m. vasario 22, sekmadienį, 2.30 v.p.p.
Toronto
Lietuvių 

namuose 
rengiamas

Pasaulinių ir lietuvių kompozitorių kurinius atliks iš V. Vokietijos

> solistė VILIJA MOZŪRAITYTĖ, 
smuikininkas MYKOLAS KOLLARS,

> pianistė RAMINTA LAMPSATYTĖ

Visi kviečiami dalyvauti.

Bilietai - 7 dol., pensinin
kams ir studentams - 5 dol. 
Gaunami prie įėjimo.

Rengia Kultūrinė Lietuvių namų komisija

TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS praneša, kad

metinis narių susirinkimas
įvyks 1987 m. kovo 8 dieną, sekmadienį, 4 valandą po pietų, 

parapijos salėje, 1021 College St., Toronto, Ontario.

Ta pačia proga primename, kad 
norint gauti atleidimą nuo 1986 metų 
pajamų mokesčių už įnašus į pensijų 
sąskaitas (RRSP), juos reikia įnešti 
iki š. m. kovo 2 dienos.

Nuo 1986 m. lapkričio 1 dienos

mūsų kooperatyvas perėmė iš “Coo
perative Trust Company of Canada” 
pensijų administravimą ir todėl pakvi
tavimus mokesčiams atleisti išduoda 
tuoj pat kooperatyvo raštinė.

Valdyba

1

Montrealio lietuviai minės Lie
tuvos krikšto sukaktį š. m. gegužės 
pabaigoj. Tai progai bus rengia
mas muzikinis veikalas “Lietu
vos krikšto kantata”. Teksto au
torius — Henrikas Nagys, kompo
zitorius — Aleksandras Stanke
vičius. Kantatą atliks chorai, so
listai, deklamatoriai ir orkest
ras Šv. Kazimiero šventovėje. Bus 
pakviesta žymių svečių ir kitatau
čių dalyvių. Kantatos metu vyks 
kūdikių krikštas. Kantatai finan
suoti numatyta 6.000 dol. Didesnė 
dalis jau surinkta.

Krikščioniškajai dvasiai gai
vinti organizuojamos paskaitos: 
1986 m. gruodžio 14 d. seselė Ig
ne Marijošiūtė Šv. Kazimiero pa
rapijiečiams kalbėjo apie Tautos 
krikšto įsisąmoninimą; sausio 24 
ir 25 minėtoji seselė ir Jonas Ab
romaitis iš Otavos skaitė paskai
tas lituanistinės mokyklos, sese
lių, Aušros Vartų ir Šv. Kazimie
ro šventovių patalpose. Temos: 
religinis vaikų auklėjimas, krikš
čionybės esmė, mūsų lietuviškas

religinis paveldas, kur tavo Die.: 
vas, liturgijos po Vatikano II gi.: 
lesnis supratimas.

Jonas Abromaitis dirba centrj.j 
niame Kanados vyskupų konferen-L 
cijos biure Otavoje, katekizaci-įį 
jos srityje.

Rekolekcijos Šv. Kazimiero pa-' 
rapijoje bus balandžio 9-12 d.d.: 
Vedėjas — kun. Kazimieras Kak-: 
nevičius, Lietuvos kankinių pa-į 
rapijos vikaras Mississaugoje.: 
Šv. Kazimiero par. klebonas kun. L 
S. Šileika sutiko vesti trijų die-į 
nų rekolekcijas Londone, Ont,|: 
balandžio 3-5 d.d., i-

Sv. Jono Bosko mirties šimtine- 
tis bus minimas 1988 m. Salezie-t- 
čiai, kurie dabartiniu metu yra£ 
gausiausia vienuolija pasaulyje,): 
sparčiai ruošiasi tai sukakčiai.

Sekmadienį, vasario 1 d., šv. J.,; 
Bosko šventės proga, Šv. Kazimie-į: 
ro parapijos klebonas, salezie-;: 
tis, kalbėjo apie to jaunimo apaš-r. 
talo asmenybę, veiklą ir reikšmę į: 
Lietuvai. K.S.Š. ::

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

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

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

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

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

MOKA UŽ:
Certifikatus ................ ..... 73/4% Taupymo - special.............. .... 572%
Term, indėlius: Taupymo - su gyv. dr......... .... 574%

1 metų ................ ..... 71/2% Taupymo-kasdienines .... .... 43/4%
180 d.-364 d. ... ..... 7 % Einamos sąsk....................... .... 472%
120d. - 179d. ... ..... 63/4% Pensijų - RRSP - term...... .... 874%
30d. - 119d. ... .....6’/2% Pensijų - RRSP - taup....... .... 6 %

IMA UŽ:
asmenines-nuo 101/2%Nekiln. turto nuo 972%,

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite”
KASOS VALANDOS

1475 De Seve
3.00
8.00
6.00

10.30-12.30

Pirm. antr. treč. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Sekmadieniais

9.00 — 
12.00- 
10.00-

TORONTO"
Sol. Marytė Bizinkauskaitė 

š. m. vasario 5 ir 7 d.d. dalyva
vo programoje operetinės mu
zikos koncerte Hamilton Place 
salėje. Koncertas buvo pava
dintas “Popera”. Jo programą 
atliko keli solistai ir Hamil
tono filharmonijos orkestras. 
Sol. M. Bizinkauskaitė daina
vo G. Puccinio operos “Vissi 
d’arte” Toskos ariją.

“Gintaro” ansamblio pirmas 
š. m. koncertas “Dance Fest 
87” įvyks vasario 15 d., 2.30 
v.p.p., Bloor Collegiate audi
torijoje. Ten programą išpil
dys: “Kaniv” ukrainiečių gru
pė, “Gintaras”, “Volga” (rusų 
šokėjų grupė), graikų ir mek
sikiečių tautinių šokių grupės.
— Vasario 28 d. visos “Ginta
ro” grupės dalyvaus Lietuvių 
namų karnavale, o vyriausia 
šokėjų grupė tą patį vakarą 
dalyvaus programoje “Have 
You Seen” Minkler auditori
joje, Seneca College. Ten pro
gramą atliks estų grupė “Kung- 
la”, vengrų “Bihari”, latvių 
“Daugavina” ir “Gintaras”. — 
Gegužės 8 ir 9 d. “Gintaras” 
atliks programą Mississaugoje 
(Karasagoje Anapilyje). Čia 
pasirodys visos “Gintaro” gru
pės. — Gegužės 15-18 d. “Gin
taras” koncertuos Hartforde, 
Lietuvos krikšto 600 metų mi
nėjime, kuris yra skiriamas 
amerikiečių visuomenei. Ten 
programą paįvairins ir Mont
realio “Gintaro” ansamblio 
liaudies instrumentų orkest
ras, kuris palydės kaikuriuos 
šokius; dainuos sol. R. Pau- 
lionis. — Gegužės 24, sekma
dienį, metinis “Gintaro” kon
certas Anapilio salėje. Čia 
pasirodys visos šokėjų gru
pės ir dainininkės su sol. Ri
mu Paulioniu. — Liepos 18 d. 
vyriausioji “Gintaro” šokėjų 
grupė koncertuos Ganonoque, 
kur vyks Lietuvių tautodailės 
instituto dešimtmečio minėji
mas ir liaudies meno paroda.
— Gautas kvietimas rudenį at
stovauti lietuviams tarptau
tiniame festivalyje Milwau
kee.

Rosemont

4.00 - 8.00
2.00 - 6.00

Šv. Kazimiero

10.30-12.30

KLB krašto valdyba ant- 
rame savo kadencijos posėdy- ■ 
je nutarė finansiškai paremti: i 
NPM seserų vadovaujamą vai- 
kų darželį Toronte; jaunimo : 
kongresui Australijoje talkin
ti kanadiečių komitetą. Svars
tė: reikalus, susijusius su 
Deschenes komisijos pateiktu 
pranešimu Kanados vyriausy
bei; svečių priėmimą Toronte 
Vasario 16 proga; Baltiečių 
vakarą parlamento rūmuose 
Otavoje. Nutarta aktyviai pri
sidėti prie šio pastarojo ren
ginio bei lietuvių atstovavimo.

“Audra Travel Corporation” 
1987 m. kovo 1 d. išsikelia į 
naujas patalpas — 2100 Bloor 
St. W. (tarp High Park ir Run- 
neymede Rd.), Toronto, Ont.

Sklb.

GRYNAS. NATŪRALUS BIČIŲ 
MEDUS iš Jono Norkaus bityno 
gaunamas sekmadieniais po pa- : 
maldų Anapilio parapijos salėje. ;

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

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ. 
MENIŠKAI PARUOŠIA gėles ir jas 
pristato vestuvėms, ligoniams, lai
dotuvėms, įvairiems parengimams. 
Skambinti tel. 767-9372.

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: Am 
tanas Gataveckas tel. (416) 239-4496 
Toronte.


