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Gyvosios minties žmogus
Trumpa žinutė iš V. Vokietijos pranešė, kad prof. 

Antanas Maceina, 79 metų amžiaus, mirė Miunsteryje 
1987 m. sausio 27 dieną, palaidotas Brebersdorfe. Ta 
paprasta žinutė pranešė apie nepaprasto žmogaus mir
tį, žmogaus giliai sutapusio su lietuvių tautos gyveni
mu savo brandžiu mąstymu. Lietuvių tautos filosofija, 
ryškiai pabudusi drauge su Lietuvos valstybės nepriklau
somybe, pradžioje reiškėsi Stasio Šalkauskio mąstymu, 
kuriam rūpėjo tautos likimo bei jos kultūros problemos. 
Vėliau į talką atėjo jo mokiniai, savarankiškai bandę 
spręsti tautos problemas ir pradėję tiesti naujus kelius. 
Vienas iš pirmųjų Šalkauskio mokinių buvo Antanas Ma
ceina, pradėjęs studijuoti teologiją, bet vėliau perėjęs 
į filosofiją ir reiškęsis įvairiose jos šakose. Pagrindi
nis jo rūpestis buvo tautos problemos —jos auklėjimas, 
jos socialinė santvarka, jos religija, jos kultūra, jos liki
mas. Visais tais klausimais jis parašė apie 20 knygų, dau
gybę straipsnių, vertė leidinius iš kitų kalbų. Dėl to 
Antanas Maceina laikytinas lietuvių tautos mintytoju, 
žvelgusiu į tautos gyvenimą įvairiais požiūriais.

FILOSOFINIS Maceinos palikimas dar nėra ištir
tas, studijuotas. Kokią vietą jis užims lietuvių filo
sofijoje, paaiškės tik už daugelio metų, kai apie ve- 
lionies veikalus bus rašomos disertacijos, studijos, kai jo 

mintys bus tiriamos platesnėje filosofijos perspektyvoje. 
Tai teorinio pobūdžio klausimas, priklausantis ateičiai. 
Šiandieną betgi yra aišku, kad Maceinos palikimas yra di
delis lietuvių tautos minties aruodas. Ir tai ne vien teori
ne prasme. Maceinos filosofija yra gyvenimas. Studijuo
damas universitetuose, jisai sklandė abstraktaus mąstymo 
plotuose, bet kai pradėję dėstyti Lietuvos universitete, 
nusileido į konkrečią tikrovę ir sprendė gyvenimiškas pro
blemas. Dėl to jis yra gyvosios minties žmogus, veikęs lie
tuviškąjį gyvenimą kūrybine linkme. Teoriniai principai 
jam tebuvo orientacinės gairės sprendžiant savosios tau
tos problemas. O tų problemų nepriklausomybę atgavusiai 
tautai netrūko. Reikėjo kurti naują, laisvą gyvenimą su 
savita kultūra. Valstybiniu aparatu rūpinosi Lietuvos vy
riausybės ir gausi jos valdininkija, bet dvasintu-k^wriniu 
tautos gyvenimu reikėjo rūpintis minties žmonėms, suge
bantiems orientuoti savo tautiečius savita, pažangia bei 
pozityvia linkme.

NEATITRŪKO Maceina nuo savo tautos problemų 
ir gyvendamas išeivijoje. Jisai sielojosi tautos li
kimu ir okupuotoje Lietuvoje, ir išeivijoje. Rašė 
straipsnius apie komunizmo grėsmę, apie išeivijos paskir

tį tautos sutemose, skatino išeivius būti ne duoneliauto- 
jais, o laisvės kovotojais, nepasiduoti sovietinės okupaci
jos vilionėms, siekiančioms panaudoti išeiviją savo tiks
lams. Maceina tai darė įtikinamai, įžvalgiai, nes jam socia
liniai bei politiniai klausimai nebuvo svetimi. Apie socia
linį teisingumą jis gana daug rašė dar gyvendamas nepri
klausomoje Lietuvoje. Savo rūpestį ta linkme jis išreiš
kė ir savo leidinyje “Išlaisvinimo teologija”, kur jis gvil
dena marksizmo įtaką P. Amerikoje ir perspėja tenykščius 
teologus, primindamas Lietuvos atvejį: marksizmas paver
gė Lietuvą, kaip jis gali išlaisvinti P. Ameriką! Su panašia 
problematika Maceina reiškėsi savo paskaitose vokiečių 
universitetuose ir vokiečių kalba parašytose knygose, aka
deminiu būdu gvildendamas dabarties problemas, įpin
damas literatūrines užuominas bei vaizdus. Visur, neiš
skiriant nė poezijos, jis reiškėsi kaip krikščioniškos min
ties filosofas, išaugęs lietuvių tautoje ir perėjęs į anttauti- 
nę plotmę, kurioje jo intelektas galėjo brandžiai spręsti 
ir visuotinio pobūdžio problemas. Pr. G.

Pasaulio į\7v/l<iai
SOVIETŲ SĄJUNGĄ VĖL IŠLEIDO IŠ KALĖJIMŲ IR DARBO 
stovyklų 140 politinių ir vadinamųjų sąžinės kalinių. Užsienio 
reikalų ministerijos atstovas G. Gerasimovas pranešė užsie
niečiams žurnalistams Maskvoje, kad jų nusikaltimai buvo su
sieti su septyniasdešimtuoju kriminalinio kodekso paragrafu, 
apimančiu antisovietinę propagandą. Aukščiausiojo sovieto 
prezidiumas dabar peržiūri ir dovanoja bausmes kaliniams, 
nuteistiems pagal tą paragrafą. Išleidžiamieji turi pasirašyti 
pažadą, kad jie, atgavę laisvę, vengs antisovietinės propagan
dos. Speciali komisija yra pradėjusi kriminalinio kodekso 70- 
tojo paragrafo peržiūrą, norėdama sumažinti jo panaudojimą 
ir bausmes teismuose. Reformas turėtų patvirtinti aukščiau
siojo sovieto posėdis, kuris •----------------------------------------------

KANADOS ĮVYKIAI

Sovietų medaliai kanadiečiams
Septyniolika kanadiečių jūri

ninkų neseniai gavo sovieti
nius medalius už karinės para
mos pristatymą į Murmansko ir 
Archangelsko uostus II D. ka
ro metais. Paramos tiekimą 
Sovietų Sąjungai tada vykdė 
JAV, Kanados ir Britanijos 
laivynas, turėjęs nemažai au
kų dėl vokiečių povandeninių 
laivų ir aviacijos bazių veik
los šiaurinėje Norvegijoje. 
Sovietiniai medaliai buvo nu
kaldinti 1985 m., minint II D. 
karo pabaigos keturiasdešimt
metį. Lig šiol sovietus meda
lių paprašė apie 300 kanadie
čių jūrininkų, dalyvavusių 
plaukimuose į Murmanską ir 
Archangelską, o medalių susi
laukė tik apie 70, įskaitant 
paskutinį septynioliktuką.

Raudonosios armijos vyrų 
choras iš Maskvos atvyko Ka- 
nadon mėnesį laiko truksian
čiai koncertų serijai, turė
siančiai 23 choro pasirodymus 
įvairiose vietovėse. Koncer
tai pradėti Kvebeko mieste 
vykstančiame žiemos festiva
lyje “Rendez-vous 87”. Festi
valis prasidėjo ledo ritulio 
rungtynėmis tarp Kanados ir 

Sovietų Sąjungos rinktinių 
bei kitais renginiais, kurie 
yra skiriami taikai. Į šį faktą 
spaudos dėmesį atkreipė “Tarp
tautinės amnestijos” Kvebeko 
skyriaus atstovas Pierre Toth, 
primindamas sovietinę Afga
nistano okupaciją. Raudonoji 
armija ten yra įsivėlusi į karo 
nelaisvėn paimtų partizanų 
kankinimus. “Tarptautinės 
amnestijos” grupė protestą 
ruošiasi pradėti pasibaigus 
sporto renginiams. Protestams 
prieš Raudonosios armijos 
choro koncertus bus panaudo
ta dokumentinė medžiaga, at
skleidžianti nedainuojančių ir 
nešokančių, bet šaudančių 
raudonarmiečių žiaurumus Af
ganistane.

Kanados gyventojų skaičius 
pernai peržengė 25 milijonus. 
Negalutiniais duomenimis 1986 
m. birželio mėnesį buvo užre
gistruoti 25.116.102 gyventojai. 
Niufaundlandijai teko 546.360, 
Princo Edvardo salai — 125 - 
379, N. Škotijai — 865.442, N. 
Brunswickui — 703.474, Kvebe
ku! — 6.478.190, Ontario pro
vincijai — 9.042.433, Manito-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Lietuvos vėliavos iškėlimas prie naujosios Mississaugos miesto rotušės vasario 15 dieną. Iš kairės: klebonas 
kun. J. STAŠKUS, KLB krašto valdybos pirm. adv. A. PACEVIČIUS, miesto burmistre H. McCALLION, KLB 
Toronto apylinkės pirm. A. VAIČIŪNAS Nuotr. A. Kazlauskienės

PRANEŠIMAI IŠ EUROPOS

Maskva ir Lietuva italų spaudoje
Italijos dienraštis apie sovietinę Lietuvos okupaciją ir Maskvos politiką

“Avvenire” (Ateitis) išspaus
dino savo bendradarbės Anna 
Vicini straipsnį “Maskva ir 
Lietuva” (gautoje iškarpoje 
data nepažymėta). Autorė ga
na plačiai aprašo dabartinę 
K. Bendrijos būklę Lietuvoje, 
kreipdama pagrindinį dėmesį 
į tikinčiųjų persekiojimą.

Esą š. m. birželio 28 d. Lie
tuva minės savo krikšto 600 
metų sukaktį. Esą tai rodo, 
kad lietuvių tauta yra jauniau
sia iš krikščionybę priėmu
sių tautų Europoje. Tai esą įvy
ko dėl geopolitinės padėties, 
kurioje Lietuvos istoriją ap
sunkino kryžiuočiai, lenkai 
ir rusai. Priimdama krikščio
nybę, Lietuva įsijungė į Va
karų kultūrą ir politinį gy
venimą.

Suminėjusi keletą istorinių 
bruožų, autorė pereina prie 
dabartinės būklės Lietuvoje. 
Su sovietine okupacija 1940 
m. esą prasidėjo ir tikinčiųjų 
persekiojimas, tautos engi
mas, o su tuo ir pasiprieši
nimas ginkluotų “miško bro
lių” — partizanų. Pastarajam 
pasibaigus, pasipriešinimas 
sovietinei okupacijai prasi
dėjo kitais būdais, ypač per 
pogrindžio spaudą, kurios at
siradę net 23 leidiniai.

Su Gorbačiovo atėjimu val
džion padėtis Lietuvoje ne
palengvėjo — tikinčiųjų per
sekiojimas nesumažėjo. Hel
sinkio peržiūros konferenci
jai lietuviai (užsienio) esą 
įteikė memorandumą, kuria
me faktais išdėstyta dabarti
nė būklė Lietuvoje. “LKB kro
nika” aiškiai sako, kad Gorba
čiovo politika dar labiau su
varžė tikinčiųjų veiklą. Lite
ratūrinėje srityje, kaip ma
tyti iš Mykolo Sluckio straips
nio laikraštyje “Literatūra ir 
menas”, jaučiamas lyg ir tam 
tikras sušvelnėjimas, bet re
ligijos srityje to nėra. Perse
kiojimo taktika tęsiama toliau. 
O nuo jos nukentėjo Lietuvos 
Helsinkio grupė, katalikų ko
mitetas tikinčiųjų teisėm gin
ti. Lageriuose tebelaikomi 
kun. A. Svarinskas ir kun. S. 
Tamkevičius.

Ir toliau suiminėjami Lietu
vos tikintieji. 1986 m. balan
džio-gegužės mėnesių laiko
tarpyje esą buvo suimta 20 as
menų. Jie buvo kaltinami ry
šių palaikymu su pogrindžio 
spauda. Vienas tų suimtųjų 
buvo inž. Algirdas Pacackas 
(turbūt Patackas, Red.) iš Kau
no. Pas jį rasta draudžiamų 
knygų bei pogrindžio spaudos.

Sovietinė valdžia esą laiko
si kietos linijos ir kunigų at
žvilgiu. Neserpai antrą kartą 
suimtas kun. J >nas Matulionis 
1985 m. birželK -men. Kun. Sta- 
kėnas piktadarių buvo primuš
tas ir paliktas miške mirti 1985 
m. rugpjūčio 22 d. Kun. A. Šeš
kevičius 1986 m. sausio mėne
sį buvo tardomas bei persekio
jamas už tai, kad mokė vaikus 
religijos. 1986 m. vasario mė
nesį buvo užmuštas kun. J. 
Zdebskis neva automobilio 
nelaimėje.

Straipsnio autorė primena 
ir anksčiau kankintus bei 
nužudytus kunigus, būtent — 
Šapoką 1980 m., L. Mažeiką 
1981 m., Br. Laurinavičių 1981 
m. Ji taip pat mini pavardes 
persekiojamų lietuvių — dail. 
Romo Smailio ir Liudviko Si
mučio.

Europos taryba ir Baltijos valstybės
Reikalauja svarstyti Baltijos valstybių klausimą Rytų ir Vakarų derybose

1987 m. sausio 28 d. Štrasbur- 
ge Europos taryba vienbalsiai 
priėmė nutarimą, kuris rodo, 
kad ne tik Maskvoje, bet ir lais
voje pasaulio dalyje gali papūs
ti nauji vėjai. Rezoliucijų, smer
kiančių Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos pavergimą, prievartinį 
prijungimą prie Sovietų Sąjun
gos, žmogaus teisių pažeidimus 
šiuose kraštuose buvo ir anks
čiau. Šie dalykai smerkiami ir 
naujausioje Europos tarybos 
rezoliucijoje. Tuo ji neatrodo 
labai originali. Bene svarbiau
sias ir tikrai labai reikšmin
gas yra naujas požiūris — jieš-
koti politiško sprendimo rea
listiškai, būtent, didžiajame 
Rytų ir Vakarų, ypač dviejų pa
saulio galybių, santykių kon
tekste. Tai labai realistiška 
ir konstruktyvi mintis, kuri 
remiasi santykių gerinimo 
prielaida ir noru tuos santy
kius toliau gerinti. Kas tam 
galėtų nepritarti?

Nutarimas, kurio projektą 
pasiūlė olandų parlamenta
ras Van den Berghas, suside
da iš 14 punktų. Pradžioje nu
rodoma, kad Sovietų Sąjunga, 
prievarta prisijungusi tris 
Baltijos valstybes, grubiai pa
žeidė tarptautinius susitari
mus, kuriuos įsipareigojo gerb
ti. Tokios yra tarptautinės pi
lietinių ir politinių teisių bei 
ekonominių, socialinių ir kul
tūrinių teisių sutartys. Prime
namas ir Sov. Sąjungą saistan
tis Helsinkio baigiamojo akto 
VIII principas, kuris garantuo-

Artėjant Lietuvos krikšto 
sukakčiai, Lietuvoje esą stip
rėja noras sulaukti Šv. Tėvo 
apsilankymo. Septyniasdešmt 
du kunigai kreipėsi į Lietu
vos vyskupus bei valdytojus, 
prašydami oficialiai pakvies
ti Šv. Tėvą Joną-Paulių II ap
lankyti Lietuvą. Kitą prašy
mą, skirtą Gorbačiovui, pa
sirašė 278 kunigai, prašyda
mi nekliudyti Lietuvai at
švęsti 600 metų krikščiony
bės sukaktį ir leisti vysku
pui J. Steponavičiui grįžti į 
Vilnių.

Dauguma čia suminėtų fak
tų lietuviams yra žinomi iš 
kitų šaltinių. Italė žurnalis
tė, iškeldama juos viešumon, 
supažindino italus skaityto
jus su tikrąja būkle Lietuvo
je ir tuo būdu ji pasitarnavo 
Lietuvai. M.

ja tautų apsisprendimą. Euro
pos taryba, kuriai priklauso 21 
Vakarų Europos valstybė, pa
žymi kad didžioji Europos vals
tybių dauguma ir daugelis tarp
tautinės bendruomenės narių 
sovietinio Baltijos valstybių 
prijungimo nepripažįsta. Nu
tarime reiškiamas susirūpini
mas nesibaigiančiu žmogaus 
teisių, ypač religijos laisvės, 
pažeidinėjimu, asimiliavimo 
politika, pavojais baltiečių 
kultūrai ir tautiniam išlikimui.

Rezoliucija siūlo politiškai 
spręsti Baltijos tautų likimo 
klausimą platesniame Rytų ir
Vakarų santykių kontekste, 
padaryti dviejų pasaulio ga
lybių nusiginklavimo ir ūkio 
derybų sąlyga. Europos tary
ba mano, kad tarptautinių san
tykių gerėjimas sudaro naują 
galimybę kelti Baltijos vals
tybių klausimą Europos bend
radarbiavimo ir saugumo pasi
tarime, kuris siekia sumažin
ti Rytų ir Vakarų priešingu
mus. Tai padėtų labiau gerb
ti kiekvienos valstybės teisę 
lemti savo valstybės, ūkio, vi
suomenės ir kultūros santvar
ką pagal savo piliečių valią.

Helsinkio susitarimai, pažy
mi rezoliucija, neįšaldė esa
mos sienų padėties Europoje, 
bet įsakmiai pabrėžė galimy
bę jas keisti pagal tarptauti
nės teisės nuostatus taikingu 
būdu ir susitarimu. Be to, žmo
gaus teisių padėtis jau nebėra 
tik valstybių vidaus reikalas.

(Nukelta (3-čią psl.) 

greičiausiai bus sušauktas š. m. 
gegužės mėnesį. Kalbama apie 
bausmės dovanojimą ir kitiems 
politiniams kaliniams. Dr. A. 
Sacharovas tikisi laisvės 600 
kalinių, o disidentų grupės — 
1.500. Savaitę trukusias de
monstracijas Maskvos “Arba- 
to” prekybos centre pradėjo 
žydai, reikalaudami laisvės 
hebrajų kalbos mokytojui J. 
Begunui, kuris 1983 m. buvo 
nuteistas kalėti septynerius 
metus už antisovietinius veiks
mus. Demonstruoti buvo leista 
porą dienų, o vėliau įsikišo ci
viliškai apsirengę KGB agen
tai, pradėjo muštynes ir iš
sklaidė demonstrantus. Nu
kentėjo užsieniečiai žurna
listai, trumpam laikui buvo 
suimti kai kurie demonstran
tai. Oficialiai buvo pareikš
ta, kad jėgą prieš demonstran
tus panaudojo jais pasipikti
nę praeiviai. Sovietiniai žy
dai išsiskiria iš kitų tautinių 
grupių, siekdami tik savų tiks
lų — masinio žydų išleidimo 
Izraelin.

Užsienio komunistai
M. Gorbačiovo pradėtos re

formos suerzino kai kurių sate
litinių Maskvos šalių komparti
jų vadus. Užsienio reikalų 
minsteris E. Ševardnadzė, 
juos ramindamas, lankėsi Pra
hoje ir R. Berlyne. Tačiau R. 
Vokietijos kompartijos vadas 
E. Honeckeris vis dėlto pra
šneko apie skirtingas vietines 
aplinkybes, kurių turi laiky
tis jo valdomi vokiečiai. Če- 
koslovakų kairiojo sparno kom
partijos veikėjas V. Bilakas at
virai prasitarė apie Maskvoje 
maskuojamus antisocialistinius 
veiksmus. M. Gorbačiovo de
mokratizaciją labiausiai remia 
Lenkijos komunistų vadas gen. 
W. Jaruzelskis ir Vengrijos ko
munistams vadovaujantis J. 
Kadaras. Pastarasis jau anks
čiau yra pradėjęs reformas 
Vengrijoje. Skirtumas tik tas, 
kad J. Kadaras žengė smulkiais 
žingsniais, o M. Gorbačiovas 
reformų imasi šuoliais. Iš tik
rųjų Vengrija reformų reikalu 
yra toliau pažengusi už Sovie
tų Sąjungą. Lenkijoje reformų 
reikalauja pati lenkų tauta. 
Kritiškai į M. Gorbačiovo re
formas žiūri Čekoslovakijos G. 
Husakas ir Bulgarijos T. Živ- 
kovas, buvusieji L. Brežnevo 
šalininkai. Jas visiškai igno
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Br. Kviklio veikalas apie Vilniaus arkivyskupijos šventoves

ruoja su Maskva dažnai nesi
skaitantis Rumunijos N. Ceau
sescus, siekiantis tautinio ko
munizmo stalinistiniais me
todais. Lig šiol M. Gorbačio
vas satelitinių šalių kompar
tijų vadams davė laisvas ran
kas vidaus politikoje, iš jų rei
kalaudamas tik ekonominio 
bendradarbiavimo su Sovietų 
Sąjunga.

Nutraukė paliaubas
Filipinų prezidentė C. Aqui

no paskelbė naująją konstitu
ciją ir su savo vyriausybe pri
siekė ją ginti. Ji taipgi vado
vavo keturių šimtų karininkų 
priesaikai Maniloje. Didžiau
sią problemą jai sudaro ka
riuomenės ištikimybė. Konsti
tucijos projektą filipiniečiai 
patvirtino 78% balsų dauguma, 
tačiau už naująją konstituci
ją balsavo tik 40% kariuome
nės narių. Komunistų vadai 
atsisakė pratęsti jau pasibai
gusias karo paliaubas, apkal
tindami prezidentę C. Aqui
no visiška kapituliacija mili- 
taristams, įsijungimu JAV 
prez. R. Reagano politikon. 
Esą ji pradėjo pilną kovą prieš 
komunistus su prez. R. Reaga
no parama.

Žudė gyventojus?
Pirmas kariuomenės susi

kirtimas su komunistų partiza
nais įvyko Namulandajano kai
melyje, apie 150 km į šiaurę 
nuo Manilos. Oficialiai buvo 
pranešta, kad kautynėse žuvo 
vienas kariuomenės karinin
kas, penki komunistų partiza
nai ir dvylika civilių gyven
tojų, patekusių kryžminėn ug
nim Vietiniai šaltiniai betgi 
teigia, kad kovoje žuvo tik vie
nas leitenantas, o septyniolika 
civilių nužudė įtūžę kariai, kai 
komunistų partizanai jau buvo 
pasitraukę. Tie civiliai, įskai
tant moteris ir vaikus, buvo 
suvaryti į namą ir jame sušau
dyti, o namas padegtas. Namu
landajano kaimelyje kariai su
degino tris namus. Šį inciden
tą įsakė ištirti kariuomenės 
viršininkas gen. F. Ramos. 
Komunistų partizanai dabar 
kaltina kariuomenę civilių 
gyventojų žudymu, atmesdami 
tolimesnes taikos derybas. 
Krašto apsaugos ministerijai 
dabar vadovauja atsargon iš
ėjęs brigados gen. Rafael lie
to pakeitęs gen. J. Enrilą.
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9 RELIGINIAME GYVENIME

Sovietinio kalinio atsiminimai

Kardinolas Agnelo Rossi, 73 m. 
amžiaus, paskirtas naujuoju kar
dinolų kolegijos dekanu. Jį de
kanu išrinko gruodžio pabaigo
je kardinolai, turintieji vysku- 
po-kardinolo titulą, o Šv. Tėvas 
Jonas-Paulius II jo išrinkimą pa
tvirtino. Kard. Rossi yra brazi
las ir vadovauja Vatikano tur
tų administracijai. 1970—1984 
m. vadovavo žmonijos evange- 
lizavimo kongregacijai. Prieš 
jį kardinolų kolegijos dekanu 
buvo 1986 m. vasarą miręs kard. 
Carlo Confalonieri.

Paskelbti Marijos metai, ku
rie prasidės birželio 7, Sekmi
nių dieną, ir truks 14 mėnesių 
iki 1988 m. rugpjūčio 15 d., Ma
rijos dangun ėmimo šventės (Žo
linės). Marijos metus paskelbė 
Šv. Tėvas Jonas-Paulius II, idant 
tikintieji tinkamai pasiruoštų 
žingsniui j trečiąjį tūkstantmetį 
po Jėzaus gimimo. Kaip per Ma
rijos atsidavimą Dievo valiai 
žmogumi tapo Dievo Sūnus ir 
pradėjo naują žmonijos laiko
tarpį, taip ir dabar tikintieji, 
pasivesdami Marijai bei sekda
mi jos pavyzdžiu, turi ruoštis 
to naujojo laikotarpio — tre
čiojo tūkstantmečio sutikimui. 
Per ištisus šiuos Marijos metus 
kiekviena vyskupija skatinama 
puoselėti pamaldumą į Mariją 
ir atnaujinti savo įsipareigoji
mus Dievo valios vykdymui. Ska
tinamos įvairios pamaldos Ma
rijos garbei bei šventkelionės 
į Marijos šventoves. Marijos 
metų proga Šv. Tėvas Jonas-Pau
lius II pažadėjo išleisti naują 
encikliką, pašvęstą Marijos gar
bei. Tai būtų jau šeštoji dabar
tinio popiežiaus enciklika. Ma
rijos metų pradžiai popiežius 
pasirinko Sekminių dieną, nes 
Šv. Dvasiai nužengus, Marija 
apaštalų tarpe buvo tarsi šir
dis naujai gimusios Bendrijos. 
Metų pabaigai pasirinkta Mari
jos dangun paėmimo šventė, nes 
nurodo į kokį garbingą tikslą 
visa žmonija bei jos istorija yra 
nukreipta.

Mons. Colin Campbell, dabar
tinis Popiežiškosios misijų 
draugijos Kanadoje direktorius, 
paskirtas naujuoju Antigonish 
vyskupu. Jis užims vietą dėl ne
sveikatos iš pareigų atsistaty
dinusio vysk. William E. Power, 
kuris prieš porą metų buvo iš
garsėjęs vietos tikinčiųjų iš
keltoje byloje už draudimą pri
imti Švč. Sakramentą atsiklau
pus. Naujasis vyskupas yra gi
męs Antigonish mieste ir ge
rai pažįsta tos vietos žmones. 
Kunigu jis buvo įšventintas 1956 
m. Halifakso arkivyskupijoje.

Antroji anglikonų-katalikų teo
loginė komisija, sudaryta 1982 
m. tolimesniems vienybės klau
simams tyrinėti, paruošė doku
mentą, kuriame nurodo, jog pa
siekė pagrindinio anglikonų- 
katalikų teologinio sutarimo 
išganymo tiesų aiškinime. Šis 
dokumentas nėra nei anglikonų, 
nei katalikų vadovybių patvir
tintas ir bus tik pagrindu ang
likonų bei katalikų vienybės 
svarstymams. Dokumento įvade 
abu komisijos pirmininkai (ang
likonų vysk. Mark Santer ir ka
talikų — vysk. Cormac Murphy- 
O'Connor) nurodo, jog sutarimas 
tiesose apie išganymą bei nu
teisinimą turi būti pirmuoju 
žingsniu pilnutiniam susitari
mui visose tikėjimo tiesose. 
Abu yra įsitikinę, kad minėta
sis sutarimas išganymo tieso
se esąs pagrindinis, ir žmogaus 
nuteisinimas bei pašventimas 
turįs gilią reikšmę šiems lai
kams. Nuteisinimo ir išganymo 
tiesų skirtingas aiškinimas bu
vo viena iš nesutarimo rakščių 
tarp katalikų ir reformatų bei 
reformaciją priėmusių angli
konų.

Ekumeninė veikla yra pagrin
dinė krikščionių pareiga, ir 
kiekvienas pasikėsinimas prieš 
vienybę tikėjime yra pasikėsi
nimas prieš Kristų. Tai pareiškė 
Šv. Tėvas Jonas-Paulius II, baig

damas 1987 m. Krikščionių vie
nybės savaitę. Jis pavadino šį 
metinį įvykį vilties ženklu, ku
ris neturįs tapti vien paprastu 
įpročiu. Nors kartais pasekmės 
ilgai užtrunkančios arba esan
čios tokios, kokių nesitikėta, ta
čiau negalima atsisakyti pastan
gų ir reikia nenuilstamai Dievą 
melsti vienybės dovanos.

Burundi valdžia uždraudė re
liginį auklėjimą mokyklose. 
Per keletą paskutiniųjų metų 
tame krašte įtampa vis didėja 
tarp krašto valdžios ir K. Bend
rijos. Visi užsieniečiai misijo- 
nieriai jau išvaryti ir įvairūs 
K. Bendrijos projektai sulaikyti. 
Valdžia kaltina katalikus puo
selėjimu priešvalstybinės veik
los.

Howard J. Hubbard, Albany 
vyskupas, paskelbė kovą prieš 
lytinio pakrikimo epidemiją 
jaunime. Jis pareiškė, kad spau
da ir visos kitos susižinojimo 
priemonės turinčios šioje sri
tyje imtis panašios taktikos 
kaip ir narkotikų atveju: moky
ti jaunimą atsispirti tokiai vi
lionei ir ištarti žodį “ne”. Esą 
spauda, radijas ir televizija tu
rėtų pradėti jaunimui aiškinti 
madingumą skaistybės bei išti
kimybės.

Brazilijoje sparčiai auga sek- 
minininkų sekta. Tai vyksta iš 
dalies todėl, kad to krašto ka
talikų dvasiškija, susirūpinusi 
socialine bei politine gyventojų 
būkle, paliko tuštumą dvasinia- 
me-'žmogaus gyvenime. Tokią 
nuomonę pareiškė sekmininin- 
kų vadovas Brazilijoje Manoel 
de Mello. Pasak jo, dabar į ka
talikų kunigą nebežiūrima kaip 
į Dievo žmogų, o tiktai kaip į 
asmenį, mokantį nurodyti kaip 
priešintis savo viršininkui.

Kun. Žu Hongšeng, 72 m. am
žiaus, vėl suimtas ir įkalintas 
Šanchajaus kalėjime keturioli
kai metų. Jis jau yra išbuvęs ka
lėjime 24 metus ir iš kalėjimo 
buvo paleistas 1979 m.

Slaptoji kunigų seminarija 
komunistinėje Kinijoje buvo 
susekta Hebei provincijoje ir 
1986 m. gegužės mėnesį uždary
ta. Veikia tiktai Patriotinės ka
talikų draugijos seminarija ne
toli Šanchajaus. Ji yra paklusni 
komunistinei valdžiai (atidaryta 
1982 m.). Toje seminarijoje mo
kosi 115 klierikų.

Vysk. Michael Fu Tiesan, Pat
riotinės Kinijos katalikų drau
gijos vicepirmininkas ir Pekingo 
vyskupas, dabartiniu metu ko
munistinės valdžios paskirtas 
Kinijos patariamosios konferen
cijos nariu. Ta konferencija 
turi apie 1,750 narių, kurie tei
kia pasiūlymus 700 narių turin
čiam Tautiniam kongresui bei 
kraštą valdančiai komunistų 
partijai.

Vysk. Thomas J. Gumbleton, 
56 m. amžiaus, Detroito arki
vyskupo pagalbininkas, atleis
tas iš pareigų, kad galėtų geriau 
atsidėti parapijų darbui. Jis yra 
pasižymėjęs priešui pasiduo- 
dančios taikos puoselėjimu. 
Paskutiniuoju metu jis buvo 
nuvykęs su grupe panašios gal
vosenos asmenų į Nikaragvą ir 
iš ten grįžę skelbia, kad jokio 
tikinčiųjų persekiojimo ten ne
są. Nikaragvos vyskupai tokią 
nuomonę paneigia. Kad Nika
ragvos valdžia persekioja tikin
čiuosius, aiškiai yra pareiškęs 
Nikaragvos vyskupų konferenci
jos pirmininkas vysk. Pablo An
tonio Vega jau 1984 m. Tais me
tais vieną sekmadienį Managvos 
vyskupas-pagalbininkas Bosco 
Vivas buvo sustabdytas švento
vėje valdžios asmenų, ir jam ne
leista laikyti Mišių tikintiesiems. 
Panamos arkiv. Marcos McGrath 
1985 m. yra nurodęs, kad viskas 
vyksta panašiai kaip Kuboje, 
kol Castro valdžia įsigalėjo. 
Esanti saujelė katalikų, kuri 
persiėmę marksizmu. Tai de
monstruojama, o kad engiama 
visa K. Bendrija, bandoma už
sieniečiams nuslėpti. .Kun. J. Sts.

VLADAS LAPIENIS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Bijo tiesos
Nesuprantama, kodėl kai 

kurie Saugumo darbuotojai ir 
kiti valdžios pareigūnai taip 
bijo tiesos? Juk tiesa turi bū
ti valstybės pagrindas. Tie, 
kurie neapykanta, kerštu deg
dami sudarė šią bylą už tai, 
kad savo pareiškimuose nuro
džiau jų klaidas, kad atkrei
piau dėmesį į esamas negero
ves, yra neteisūs. Reikia gerb
ti piliečius, kurie tiesą pasako 
į akis, o ne bausti juos. Ir 
priešingai, reikia bijoti tų, 
kurie, norėdami įsiteikti val
džiai, nuslepia nuo jos akių 
klaidas, nes klaidos niekada 
ir niekam neduoda naudos ir 
nedaro garbės. Todėl privalo
me drąsiai kelti aikštėn visas 
neteisybes, nepaisant, ar kas 
tave vadintų fanatiku, antita- 
rybininku ar kaip kitaip.

Tardytojai per apklausas ne 
kartą man sakė, kad aš matau 
tarybiniame gyvenime tik blo
gį. Tai netiesa. Aš blogį į vie
šumą keliu ne todėl, kad ne
matau gėrio, o todėl, kad blo
gis žmonėms neša vargus, ne
laimes, kančias. Tad, jei no
rime pasiekti geresnį gyveni
mą, turime visi su blogiu kovo
ti. Be abejo, džiaugtis pasiek
tais laimėjimais yra daug ma
loniau, ir valdžia už tai pagirs, 
gal net apdovanos. Tačiau kel
ti klaidas, neteisybes, kriti
kuoti kai kuriuos valdžios pa
reigūnus, “drumsti jiems ra
mybę”, — tam reikia pasiauko
jimo, rizikos, nes kartais ten
ka kuriam laikui netekti ir lais
vės.

Leninas kalbėjo apie socia
lizmo pergalę visame pasau
lyje, o čia bijoma seno žmoge
lio, įkopusio į aštuntą dešim
tį, kuris nurodo kai kurių pa
reigūnų piktnaudžiavimą tary
bine padėtimi. Ar tai ne ku
riozas?

Bijo tikėjimo
Tikinčiųjų persekiojimas, 

represijos, siekimas spręsti 
daugumą uždavinių prievarti
nėmis priemonėmis — tai ma
žumos valios primetimas dau
gumai. Stalino šmėkla dar ir 
dabar tebegąsdina daugelį 
tautų bei pavienių asmenų.

Kodėl iki šiol nenorima su
prasti paprastos tiesos, kad 
prievarta, fizinėmis bausmė
mis suaugusio žmogaus neper- 
auklėsi. Visa tai tik dar la
biau juos nuteiks prieš val
džią. Tai patvirtina psicholo
gai ir pedagogai. Valdžios at
stovų padarytos žaizdos savo 
piliečių širdyse niekada ne
užgis .. .

Kai daugelyje ateistinių bro
šiūrų, laikraščių, žurnalų ra
šoma prieš Dievą, Bažnyčią, 
popiežių, dvasininkus, tikin
čiąją visuomenę, o tikintie
siems apsiginti tomis pačio
mis priemonėmis neleidžia
ma, tada belieka vienintelė 
apsigynimo priemonė, val
džios pareigūnų vadinama 
“nelegali” spauda, tame skai
čiuje ir “LKB kronika”.

Be to, tokių priemonių im
tis (ginti savo tikėjimą raštu) 
verste verčia ir TSRS konsti
tucijos 124 str., kur antireli
ginės propagandos laisvė pri
pažįstama visiems piliečiams, 
o religinės — ne. Kur piliečių 
lygiateisiškumas? “V. Leninas 
lygiateisiškumą, t. y. sąžinės 
laisvę traktavo teisingiau: ta
rybinėje konstitucijoje vi
siems piliečiams pripažįstama 
religinės ir antireliginės pro
pagandos teisė!” (Jaroslavskis, 
Apie religiją, 1959, p. 27). O 
dabar, kai TSRS konstitucijoje 
184 str. nėra deklaruojama re
liginės propagandos laisvė, tai 
šis straipsnis faktiškai panai
kina tikintiesiems elementa
rias žmogaus teises ir tikin
čią visuomenę nubloškia už 
įstatymo ribų, t. y. nuvaro į 
pogrindį.

“Kronika”
Jokio ryšio su “LKB kroni

kos” leidėjais neužmezgiau ir 
savo pareiškimų “Kronikoje” 
neskelbiau. Tarybinis pilie
tis, parašęs pareiškimą ar raš
tą valstybės organams ir iš
siuntęs paštu, negali būti kal
tinamas arba laikomas atsa
kingu už tai, kad jo raštas jam 
nežinomu keliu patenka į va
dinamą “nelegalų” leidinį, o 
kartais net ir į užsienį. Juk 
daugelis net slaptos informa
cijos iš TSRS patenka į užsie
nio spaudą ar radijo laidas. 
Tai kodėl mano pareiškimai 
arba atsakymai į juos, jeigu 
jie domino “Kronikos” leidė

jus. negalėjo ir be mano suti
kimo patekti į jų rankas?

Kas liečia “LKB kronikos” 
“nelegalumą” ir antitarybiš- 
kumą, tai, nenorint nusižengti 
objektyviai tiesai, tenka tą 
kaltinimą paneigti. Jeigu 
ateistų išpuoliai prieš tikin
čią visuomenę arba kai kurių 
valdžios pareigūnų savivalia
vimai laikomi legaliais veiks
mais, tai tikinčiųjų interesų 
gynimo negalima laikyti nele
galiu. Juk tokia gintis nelai
koma nusikaltimu ir Lietuvos 
BK 14 ir 15 str., kur sakoma, 
kad: “Nėra nusikaltimas toks 
veiksmas, kuris atitinka bau
džiamojo įstatymo numatytos 
veiklos požymius, bet padary
tas būtinosios ginties būklė
je” arba “padarytas būtino 
reikalingumo būklėje, nėra 
nusikaltimas”.

Tenka dar pridurti, kad 
“LKB kronika” yra nelegali tik 
tiek, kiek tarybiniai valdžios 
organai draudžia teisėtai pri
klausančią legalią religinę 
spaudą ir neleidžia tikintie
siems naudotis masinės infor
macijos priemonėmis.

Konstitucija
Konstitucija visiems pilie

čiams užtikrina sąžinės laisvę, 
garantuoja spaudos ir žodžio 
laisvę. Tarptautiniai žmogaus 
teisių dokumentai, pvz. Visuo
tinės žmogaus teisių deklara
cijos 19 str. sako: “Kiekvienas 
žmogus turi teisę į įsitikinimų 
ir jų reiškimo laisvę. Šita tei
sė leidžia laisvai jieškoti, be
šališkai laikytis savo įsitikini
mų ir laisvai jieškoti, gauti ir 
skleisti informacijas bei idė
jas bet kokiomis priemonėmis 
nepriklausomai nuo valstybės 
sienų”. Taigi aiškiai matome, 
kad jokie įstatymai nedrau
džia savo įsitikinimus, savo 
idėjas, informaciją skleisti, 
propaguoti žodžiu ir raštu. 
Tai kur čia nelegalumas? Koks 
gi nusikaltimas? Tie, kurie 
slopina žmogaus teises, daro 
nusikaltimą. Nė vienoje vals
tybėje, net ir socialistinėje 
(išskyrus Albaniją), neuž
drausta religinė spauda. Nie
kur nedraudžia ginti savo idė
jas, įsitikinimus, juos propa
guoti. Tai kod.H gi pas mus 
drdudžiama? Taigi ne mes, bet 
ateistai, dangstydamiesi val
džios skraiste, pažeidžia vi
sos žmonijos pripažintas žmo
gaus teises ir pagrindines 
laisves.

Jeigu visų teisės lygios, tai 
kodėl tikintiesiems neleidžia
ma laisvai ginti savo įsitiki
nimus masinės informacijos 
priemonėmis? Kaip komunis
tai turi teisę kovoti už savo 
įsitikinimus, taip pat ir tikin
tieji privalo turėti tą pačią 
teisę. Sakykite, nurodykite, 
kokiomis priemonėmis tikin
tieji gali apsiginti nuo šmei
žikiškų straipsnių, kurie pa
sirodo spaudoje, nuo faktų 
iškraipymo, nuo neteisingo 
Bažnyčios mokslo aiškinimo? 
Teisingai V. Lenino pasakyta: 
“Be susirinkimų, spaudos ir 
žodžio laisvės visokios kalbos 
apie religijos laisvę liks pa
sigailėtinu žaidimu ir negar
bingu melu”. (“Patvaldystė 
svyruoja”, R.T. 6,1951, liet. k.).

Tarybinė spauda dažnai ra
šo, kad pas mus yra pilna re
ligijos laisvė. Jeigu iš tikrų
jų taip yra, tai kur gi katalikiš
koji spauda? Kokiame knygy
ne, kokiame spaudos kioske 
galima įsigyti katalikiškų laik
raščių, žurnalų, religinių kny
gų, maldaknygių, rožančių, 
religinių paveikslų bei pa
veikslėlių, kryželių, škaplie
rių, žvakių ir kitų religinių 
reikmenų?

Straipsniai
Kaltinamoje išvadoje esu 

kaltinamas už tai, kad “. . . ruo
šiau straipsnius, pareiški
mus, kuriuose yra šmeižikiškų 
prasimanymų, žeminančių ta

AfA 
STANISLOVAS KVIETYS- 

KVIECINSKAS
Lietuvos kariuomenės kūrėjas-savanoris ir 
karininkas mirė 1987 m. sausio 27 d. Calgary, Alta. 
Liūdesio valandoje reiškiame užuojautą velionies 
žmonai STEFANIJAI, dukroms - JONEI ir DALIAI 
bei jų šeimoms ir sykiu su jais liūdime -

Stasė ir Antanas Kenstavičiai

rybinę santvarką”. Dėl šio kal
tinimo galiu pasakyti štai ką: 
jokių straipsnių niekada nera
šiau ir jų niekur nespausdi
nau. Tiesa, po neteisėtų kai 
kurių saugumiečių veiksmų, 
po 1973 m. lapkričio 20 d. kra
tos bei tardymų rašiau pareiš
kimus: 1973. XI. 30 Lietuvos 
valstybės saugumo komiteto 
pirmininkui, 1974. I. 4 Lietu
vos TSR prokurorui, Tarybų 
Sąjungos generaliniam proku
rorui ir TSRS valstybės sau
gumo komiteto pirmininkui; 
1974. VI. 12 Lietuvos TSR pro
kurorui, 1975. X. 15 Lietuvos 
TSR valstybės saugumo komi
teto pirmininkui, 1976. IV. 23 
TSRS CK gen. sekretoriui L. 
Brežnevui. Šiuose pareiški
muose konstatavau, kad 1973. 
XI. 20 saugumiečiai atėmė iš 
manęs rašomąją mašinėlę, 
rankraščius, religines kny
gas, nieko bendro neturinčias 
su baudžiamąja byla (jų didžio
sios dalies visai neįrašė nei į 
kratos protokolą, nei į pride
damąjį apyrašą) ir tuo būdu jie 
pažeidė Lietuvos TSR BPK 192 
str.; vėliau tardydami stengė
si išgauti parodymus grasini
mais, melu, klasta ir kito
kiais neteisėtais veiksmais 
bei neleido gintis. Tuo būdu 
jie pažeidė to paties kodekso 
17 str. ir 18 str. — jie padarė 
nusikaltimą, numatytą Lietu
vos TSR BK 187 str. Savo pa
reiškimais siekiau, kad būtų 
grąžintos paimtos knygos, 
rankraščiai, rašomoji maši
nėlė.

Po poros metų, t. y. 1975. XII. 
3, dalį paimtų knygų grąžino, 
o kitą dalį pasiliko sau ir ne
paaiškino dėl kokios priežas
ties negrąžino. Negrąžino ir 
rašomosios mašinėlės. Ir tik 
dabar, susipažindamas su by
los medžiaga, sužinojau, kad 
mano negrąžintos knygos jau
1975 m. buvo sunaikintos — 
sudegintos. Ar tai pagarba 
žmogui ir įstatymui?

Jei Saugumo darbuotojai, 
kurių pagrindinė pareiga sau
goti socialistinį teisėtumą, 
jo patys nesilaiko, tai kaip 
galima norėti, kad jo laiky
tųsi eiliniai piliečiai? Taip 
saugumiečiai savo kaltę pri
skyrė man.

Pareiškimai
Dėl pareiškimų, rašytų 1973-

1976 m., ne kartą buvau kvie
čiamas į Saugumo komitetą ir 
respublikinę prokuratūrą ap
klausinėjimui, ir niekas iš tar
dytojų ar prokurorų tuo metu 
nematė juose jokių šmeižikiš
kų prasimanymų, žeminančių 
tarybinę santvarką, ir niekas 
man dėl to priekaištų nedarė 
(žiūr. apklausos protokolus), 
o tik žadėjo grąžinti rank
raščius ir knygas, neturin
čias ryšio su baudžiamąja by
la. Jeigu mano pareiškimuose, 
rašytuose 1973-1975 m. nebuvo 
jokių šmeižikiškų prasimany
mų, žeminančių tarybinę san
tvarką, tai kokiu būdu šie pa
reiškimai, pabuvę trejus ar 
daugiau metų Saugumo ar pro
kuratūros archyvuose, 1977 m. 
staiga pasidarė šmeižikiški? 
Juk jų turinys būnant archyve 
nepasikeitė, o tarybinė san
tvarka per tą laiką irgi ne
pasikeitė. Nejaugi vėl grįžta
me prie Stalino asmenybės 
kulto metais buvusių socialis
tinio teisėtumo pažeidinėji
mų, kuriuos pasmerkė TSKP 
XX suvažiavimas? Jei ne, tai 
kodėl čia sugalvotas toks ab
surdiškas kaltinimas?

Ar džiaugtųsi komunistai, 
jeigu jų idėjos būtų niekina
mos visuomenės ir jų pačių 
akyse, o jiems gintis nebūtų 
leidžiama? Komunistai ne tik 
nesidžiaugtų tokia “laisve”, 
bet pasmerktų kaip pasityčio
jimą iš elementariausių žmo
gaus teisių ir pagrindinių 
laisvių. Tai kodėl komunistai 
tokią “laisvę” siūlo kitiems?!

(Bus daugiau)

Skausmo valandoje,
AfA 

ALGIUI POTERIUI
mirus, 

žmoną DONATĄ su dukromis, brolį ROMĄ su žmona
ir tėvus giliai užjaučia ir kartu liūdi -

Toronto lietuvių kėgliavimo klubas

Mylimam vyrui ir tėveliui
AfA 

advokatui ALGIUI PUTERIUI
mirus,

jo žmonai DONATAI - Prisikėlimo parapijos jaunų 
šeimų sekcijos valdybos narei, dukrelėms - LIDIJAI, 
RIMAI ir LAURAI bei visiems artimiesiems reiškia
me gilią užuojautą ir kartu liūdime -

Prisikėlimo parapijos jaunų šeimų 
sekcijos valdyba

Dabar aš jus palieku
Trumputei valandėlei
Anapus laiko upės
Pasimatysim vėlei.

Kun. J. Gutauskas

AfA 
ALGIUI PUTERIUI

mirus,
jo žmoną DONATĄ, dukrytes - LIDIJĄ, RIMĄ, 
LAURĄ, brolį ROMĄ, tėvus p.p. PUTERIUS bei arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Rūta ir Marius Rusinai 
Rūta ir Antanas Rygeliai 
Nijolė ir Algis Simonavičiai
Žibutė ir Vaidotas Vaičiūnai

Mirus Lietuvoje
a. a. MARIJAI SURVILIENEI, 

reiškiu nuoširdžią užuojautą netekus sesers 
ONĄ! ir LEONUI ČEČKAUSKAMS.

Palikai daug gražių laiškų - 
juose liko gyvi Tavo žodžiai. 
Aš nerandu žodžių palydėt Tave 
amžinybėn. Tau prie karsto 
barstė žydinčias gėles palaimintos 
šalies Lietuvos - tėvynės brangios. 
Pasibaigė Tavo žemiškas vargas - 
dabar ilsėkis amžinoje ramybėje!

st. Leonard, Que. Mikalojus Petrauskis

PADĖKA
Mylima mamytė ir senelė 

a.a. MARIJA PEČIULIENĖ
mirė 1986 metų lapkričio 27 dieną.

Nuoširdžiai dėkojame visiems dvasiškiams už lanky
mą jos dar gyvos ligonių namuose, už maldas laidotuvių na
muose, šv. Mišias ir palydėjimą į kapines.

Dėkojame taip pat visiems, atsilankiusiems į laidotuvių 
namus, užprašiusiems šv. Mišias, atsiuntusiems gėles, pa
reikštas užuojautas asmeniškai ar paštu, aukojusiems Tau
tos fondui, “Tėviškės žiburiams”, ir kitom labdaringom or
ganizacijom.

Taip pat dėkojame visiems, dalyvavusiems švento
vėje per laidotuves ir palydėjimą į kapines.

Dėkojame šeimininkei B. Stanulienei už pusryčių pa
ruošimą ir draugėms sunešusioms pyragus.

Ypatingą padėką reiškiame Marijai Yokubynienei, taip 
stropiai lankiusią mamytę ligonių namuose ir ligoninėje.

Visiems nuoširdus ačiū.
Liūdinčios dukros - Nina ir Valė su šeima

Canadian Sht fineliais Uti).
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 

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

King George VI Niagara Falls
Atlieka 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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Lietuvos tikinčiųjų atsišaukimas
JAV prezidentui Reaganui, TSRS vadovui Gorbačiovui, visoms pasaulio tautoms

Laisvės smaugliai, smaugiantys save
DR. JONAS KUNCA

Objektyvi II D. karo istori
ja dar nėra parašyta. Kiekvie
na pusė kelia savo nuopelnus. 
Rusai skelbia, kad tik jų 20 
milijonų aukų dėka buvo su
triuškintas Trečiasis Rei
chas, anglai-amerikiečiai sako 
esą dėl bombardavimų ir ant
rojo fronto Prancūzijoje. Tie
są sakant, Hitlerio padaryta 
klaida buvo jo pralaimėjimo 
priežastis. Jei ne ji, Sovietų 
Sąjunga būtų subyrėjusi jau 
1942 m.

Rusų užimtos valstybės ir 
pati Rusija tikėjosi, kad vo
kiečių armija yra visų išlais
vintoja. Užtat jos daliniai bu
vo sutikti su gėlėm ir džiaugs
mo šypsenom. Dešimtys ir šim
tai tūkstančių rusų be kovos 
perėjo į vokiečių pusę. Lietu
voje ir kituose Baltijos kraš
tuose jauni vyrai padėjo vyti 
rusus ir gelbėti nuo susprog
dinimo tiltus bei kįtus 
teginius taškus. SusidafrVriau- 
jbs vyriausybės.

Berlyno planai, visų nustebi
mui, buvo kitokie. Vietoj lais
vės — nauja, šį kartą vokiečių, 
okupacija. Pasidavę raudon
armiečiai buvo marinami ba
du. Tuo būdu dar 1941 m. Hit
leris pats save pasmerkė pra
žūčiai. Kariai, užuot mirę ne
laisvėj, pradėjo kovoti. Užim
tos sritys liko abejingos ir 
net nusistačiusios prieš nau
jus okupantus. Frontai sustojo.

Nedavimas laisvės buvo tik
roji vokiečių karo pralaimėji
mo priežastis. Rusai daro tą 
pačią klaidą. Maskva ginklu 
ir apgaule iš Rusijos padarė 
didžiausią imperiją. Komuniz
mas yra tik lengvai permatoma 
skraistė, turinti pridengti im
perialistinius Kremliaus sie
kius. Pačioj Sovietų Sąjungoj 
jau niekas netiki marksizmu 
nei sovietine sistema. Tik už 
imperijos sienų apakę idealis
tai dar ir dabar lieja savo 
kraują už komunizmą, kurio 
tikrovės niekad nėra matę ir 
kurią pažįsta vien iš propa
gandinių Maskvos leidinių.

Ką Kremliaus vadai mano 
apie savo imperiją, galime 
spręsti vien iš jų elgesio ir 
neatsargių prasitarimų. M. 
Molotovas mūsų buvusiam mi- 
nisteriui pirmininkui Krėvei- 
Mickevičiui atvirai pasakė, 
kodėl rusai reikalauja Lietu
vos prijungimo, būtent; “Jau 
šimtmečiai, kai mes svajojam 
turėti Baltijos pajūrį. Dabar 
yra tam proga ir mes ją esam 
nutarę išnaudoti”. Molotovas 
sakė tiesą ir neplepėjo apie 
“išlaisvinimus”!

Dabartinis Kremliaus vadas 
Gorbačiovas, ką tik atsisėdęs į 
sostą, aplankė Ukrainą, sun
kiosios pramonės respubliką. 
Suvežtiem darbininkam ir par- 
tijos viršūnėm pradėjo kalbė
ti, kaip reikia dirbti didžio
sios tėvynės Rusijos labui. Čia 
pat susigriebė ir pataisė klai
dą — “Sovietų Sąjungos”.

Sovietų Sąjungos vardas var
tojamas taip pat rusiško im
perializmo užmaskavimui. Ko
kia čia sąjunga? Tai tik oku
puoti kraštai, kuriuos Maskva 
skuba surusinti ir taip pavers
ti Rusijos imperijos dalim.

Rusiškas nacionalizmas pa
sireiškia ir aukštųjų pareigū
nų skyrime. Pagal gyventojų 
skaičių, šeši politbiuro nariai

turėtų būti nerusai, o vado vie
ta privalėtų būti užimama vie
nąkart ruso, sekantį kartą — 
neruso. Kiek nerusų valdė So
vietų Sąjungą? Tik Stalinas, 
kuris buvo gruzinas.

Maskva daro tą patį, ką darė 
Hitleris: mėgina paversti už
imtus kraštus savo kolonijom 
ir jos dalimis. Hitleris pra
laimėjo per 4 metus, o Sovietų 
Sąjunga išsilaikė 70 metų tik 
dėl skirtingų sąlygų: Hitleris 
kūrė imperiją didelio karo me
tu, Rusija — ramiu taikos metu 
ir dar su ekonomine Vakarų 
parama. Bet rezultatai galų 
gale bus vienodi, nes laisvė 
visad nugali prispaudėjus.

Rusinimas, nepaisant depor
tacijų, priverčiamo rusų kal
bos mokymo, vežimo slavų į ne- 
rusiškas sritis ir draudimo 
mokytis savo krašto tikros is
torijos neina taip, kaip Mask
va buvo užsimojusi.

Neseniai įvykusios riaušės 
Kazachstane dė) atsiuntimo 
ruso į partijos s'^KrVtoriaus 
vietą, priklausančią vietinės 
tautybės žmogui, parodė, kad 
kazachstaniečiai liko patrio
tai net po 250 metų rusinimo 
minėtais metodais. Tiesa, ten 
Maskva privežė rusų krimina
listų, oportunistų, alkoholi
kų ir beveik milijoną ukrainie
čių. Vietinių gyventojų skai
čius sumažintas iki 25-30%. Bet 
tie tautos likučiai, gerai iš
simokslinę ir pažadinti savų 
rašytojų, kurie iškėlė tautos 
praeitį ir sužadino tautinį su
sipratimą, tvirtai stovi už 
krašto savarankiškumą ir lai
ko rusus okupantais.

Apie baltiečius žinome dau
giau. Estai turi ryšius su gi
mininga Suomija, mato kas 
dieną Helsinkio televiziją. 
Estai labiausiai nekenčia ru
sų ir net neaptarnauja, jei 
kreipiamasi rusų kalba.

Paskiau eina lietuviai. Par
tizanų dėka kraštas mažiau su
rusintas. Daug baigusių aukš
tąjį mokslą yra geri patriotai. 
Katalikų Bendrija yra lyg prie
glauda sunkiose dienose. Gal 
net ir nereligingas eina į šven
tovę, protesduodamas prieš 
krašto pavergimą. Jei daug 
kas netiki galimybe išsilais
vinti, tai ne dėl patriotizmo 
stokos. Tiek kartų Vakarų ap
gauti, jie jau nesitiki sulaukti 
tikros pagalbos. O vieni kaip 
gi galėtų išsilaisvinti?

Latvių liko vos pusė, bet tau
tiškumas liko gyvas. Ukrainie
čiai, anksčiau buvę lenkų, ru
munų ir čekoslovakų valdžio
je, yra didžiausi patriotai; 
daugiau surusėję likusioje 
krašto dalyje.

Maskva greičiausiai jaučia, 
kad dabartinės imperijos die
nos yra suskaitytos kaip tik 
dėl nacionalizmo išsilaikymo 
užimtuose kraštuose. Pirmiau- 
šia pradės slysti iš Maskvos 
rankų satelitai, kurie turi 
šiek tiek daugiau galimybių. 
Vėliau seks nerusiškos res
publikos.

Imperija, paremta laisvės 
užgniaužimu, niekad negali 
išsilaikyti šiais priespaudos 
nepakenčiančiais laikais. Ar 
rusų imperijos galas bus stai
gus ir surištas su dideliu 
kraujo praliejimu, ar palaips
nis, nereikalaująs tiek aukų, 
— niekas negali pasakyti. Tai 
priklausys nuo ateityje susi
dėjusių aplinkybių.

Tarptautinė padėtis pasau
lyje pasiekė tiesiog beprotiš
kai įtempto ginklavimosi ribą. 
Pagrindinė priežastis — tarpu
savio nepasitikėjimas. Tai pa
brėžė ir Gorbačiovas, 1986. L 
1 kalbėdamas per JAV televizi
ją. Užbaigus Ženevos susitiki
mą, 1985. XI. 21 Gorbačiovas 
spaudos konferencijoje kar
čiai, tiesiog su liūdesiu pa
stebėjo, kad nepasitikėjimas 
tarybine šalimi toks didelis, 
jog daugelis žmonių Vakarų 
šalyse tarybinius žmones įsi
vaizduoja kaip kraujo ištroš
kusius monstrus. (Ir iš tiesų 
ten su dideliu pasisekimu ro
domi tokie filmai, kaip “Ram
bo” ir pan., vaizduojantys rau
donųjų žvėriškumus). Į tarybi
nę valstybę atrodo daug kur 
pasaulyje žiūrima kaip į žvė
rišką galybę, pasiruošusią bet 
kuriuo metu praryti bet kurią 
šalį.

Pasaulio šalims beveik ne
beįmanoma susitarti, nes ne
bėra jokio pasitikėjimo Tary
bų Sąjungos pasirašytomis su
tartimis. Kaip vertinti TSRS 
sutartis, turbūt teisingiausiai 
gali žinoti lietuvių tauta iš 
savo karčios patirties.

Lietuva ir TSRS prieš II pa
saulinį karą pasirašė nepuo
limo ir savitarpio pagalbos 
sutartį, pagal kurią įsiparei
gojo pavojaus atveju net ginti 
antrąją šalį. Netrukus po tos 
sutarties sudarymo 1939 m. 
TSRS ir Vokietija slaptu Mo
lotovo-Ribentropo paktu dali
josi Rytų Europą. Lietuva čia 
tiesiog perkama ir parduoda
ma. Netrukus, vykdydama šį 
paktą, TSRS ją praryja. Štai 
tau ir tarpusavio pasitikėji
mas!

Apie “laisvą” Lietuvos įsto
jimą į TSRS nėra ko ir kalbėti 
— “liaudies” pareiškimai šiuo 
klausimu skelbiami įžengus 
okupacinei tarybinei kariuo
menei į Lietuvą. Rinkimai į 
tajp vadinamą Liaudies seimą 
taip pat prievartiniai. (Dar 
ir dabar yra lietuvių, išsau
gojusių priverstinio balsavi
mo dokumentus — žmonės be 
štampų pasuose apie balsavi
mą buvo represuojami. Daugu
ma represuotų asmenų mirė 
Sibire ar Šiaurėje).

Lietuvių tauta turi teisę 
kalbėti pasaului apie TSRS 
kaip apie kraujo ištroškusį 
monstrą — jokiame kare taip 
nenukentėjo Lietuva, kaip 
“taikiais” Stalino laikais — 
buožinimai, suėmimai, trėmi
mai, žudymai palietė daugiau 
kaip trečdalį lietuvių.

Drg. Gorbačiovui labai ne
patinka tarybinio monstro są
voka. Be abejo, visi sutiks, kad 
monstro vardas ypač tinka Ru
sijos carams, tiems kruviniems 
despotams, žudžiusiems net sa
vo vaikus. Tarybiniai istori
kai carinį režimą teisingai va
dina kruvinuoju. Bet štai fak
tai — su lietuviais tikinčiai
siais vienodai elgiasi ir cari
nis, ir tarybinis režimas!

Carai, lygiai ir tarybinė vy
riausybė, uždarinėja kunigų 
seminarijas, komunistinis re
žimas, o ne Bažnyčia nustato ir 
klierikų skaičių, kaip tai darė 
ir carinis režimas; vienodi 
abiejuose režimuose taip pat 
ir vyskupų trėmimai, kunigų 
skirstymo tvarka, jų veiklos 
apribojimas parapijos ribo
mis ir t.t. Vienodas ir spaudos 
varžymas, nors caras buvo už
draudęs spaudą, o TSRS savo 
piliečiams “garantuoja” spau
dos, lygiai kaip ir religijos, 
laisvę. Caro laikais religinės 
spaudos turėjome netgi dau
giau, nes nebuvo, taip griež
tai suvaržytas įvežimas iš už
sienio. “Demokratiškiausi” ta
rybiniai laikai teleido masi
niu tiražu lietuviams katali
kams išsispausdinti tik malda
knygę.

Jokia, net ir komunistinė, 
logika negali suderinti su ofi
cialiai “garantuojama” reli
gine laisve štai tokio fakto: 
Austrijos Zalcburge apygardos 
gyventojai, sužinoję, jog dau
gelis lietuvių tikinčiųjų turi 
tik pogrindžio sąlygomis iš
spausdintas sunkiai įskaitomu 
šriftu maldaknyges ir visiškai 
neturi Šv. Rašto, nutarė per
spausdinti tarybinės valdžios 
Lietuvoje išleistus Šv. Raštą, 
maldaknygę ir padovanoti 
kiekvienai Lietuvos tikinčių
jų šeimai. Tačiau TSRS nelei
do atsiųsti tokios dovanos!

Carinės priespaudos laikais 
dar buvo pastatytos kelios baž
nyčios; tarybiniais “laisvės” 

laikais, deja, tik uždarytos. 
Jų tarpe uždaryta net sostinės 
katedra, net vienintelio Lie
tuvos šventojo Kazimiero baž
nyčia (ją buvo ir caras užda
ręs). Tarybiniai taikos “gynė
jai” uždarė net Klaipėdos Tai
kos Karalienės bažnyčią! Tikė
jimą tarybinis režimas puola 
labiau už caro kruvinąjį reži
mą. Tikintieji būna teisiami 
net už tai, kad maldos namuo
se pasirodė Kalėdų senelis 
(vienas iš oficialių kaltinimų 
kun. S. Tamkevičiui), kad rin
ko parašus po prašymu grąžin
ti atimtą bažnyčią (J. Bieliaus
kienė).

Iš viso pasaulio tikintieji 
važiuoja į šventas vietas. Tik 
tarybinės “demokratiškiau
sios” pasaulyje valstybės va
dovai neleidžia eiliniam tikin
čiajam įvykdyti, savo svajonės 
aplankyti Šv. Žemę, Romą, da
lyvauti tarptautiniuose eucha
ristiniuose kongresuose.

Mūsų popiežius, niekada ne
turėjusios ginklų valstybės 
vadovas, lanko įvairias vals
tybes, net kitatikius, tik tary
binė vyriausybė neleidžia jo į 
Lietuvą lankyti savo tikinčių
jų ir paties didžiausio jų ju
biliejaus proga.

Lietuvos televizija kasdien 
transliuoja Maskvos informa
cinę laidą “Laikas”. Kasdien 
matome antivyriausybines de
monstracijas Vakarų šalyse, 
matome, girdime skaitome 
spaudoje įvairių veikėjų pa
sisakymus, kuriuose jie kriti
kuoja savo vyriausybių poli
tiką. Ir daugybės tų kritikų 
niekas ir niekada nesodino į 
kalėjimus (JAV, VFR, Prancū
zijoje ir kt.). Tuo tarpu kalė
jime sėdi Helsinkio grupių, 
Tikinčiųjų teisėms ginti kata
likų komiteto nariai, kurie 
taip švelniai pasisakė apie 
TSRS vidaus politiką.

Štai kodėl mes esame pri
versti kreiptis į pasaulį, net į 
savo vyriausybės vadovą po
grindiniu keliu, tikėdamiesi, 
kad atsiras pasaulyje žmonių, 
kurie šį mūsų laišką įteiks ir 
TSRS vadovui Gorbačiovui.

Su liūdesiu rųqs turimę kons
tatuoti, kad pasaulis gąna abe
jingai žiūri į mūsų pareiški
mus. Pvz. JUNESKO visiškai 
nesvarstė jiems skirto Tikin
čiųjų teisėms ginti katalikų 
komiteto pareiškimo; arba kas 
pasaulyje atkreipė dėmesį į 
pokario lietuvių laisvės kovo
tojų tokį skausmingą pareiški
mą popiežiui ir pasaulio visuo
menei? (Pareiškimas šiuo me
tu yra išspausdintas JAV lie
tuvių katalikų maldaknygėje 
“Tikiu").

Su liūdesiu mes turime pasa
kyti, jog dabartiniame taip 
triukšmingai demonstruojan
čiame pasaulyje mes, lietuviai 
tikintieji, esame tylūs, lyg ve
dama pjauti avis — mūsų tikė
jimas slopinamas, vaikai 
prieš tėvų valią auklėjami ne
tikinčiais — demonstruoti gi 
mes negalime, o tas triukšmin
gai demonstruojantis pasaulis 
reikiamai mūsų neparemia.

Kai mūsų televizija rodo 
Vakarų žmonių demonstraci
jas, o TSRS konstitucija “ga-

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometrists 

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
tel. 532-7115

Susitarus priima pacientus ir vakarais 

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

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

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

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

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

rantuoja” eisenų-demonstraci- 
jų laisvę, vien už religinę ei
seną į kalėjimą pasodinti G. 
Stanelytė, inž. Vaičiūnas, R. 
Žemaitis ir kt. Ligonis kun. J. 
K. Matulionis nuteistas sunkia 
3 metų kalėjimo bausme vien 
už tai, kad nuėjo su tikinčiai
siais religinėje eisenoje į ka
pines. O kiek kunigų, kiek ti
kinčiųjų nubausta administra
ciniu būdu už dalyvavimą mi
rusiųjų pagerbimo procesijo
se! Kun. Šeškevičius, kun. 
Zdebskis, kun. P. Bubnys nu
teisti už religijos mokymą, 
nors TSRS pasirašyta visam 
pasauliui privaloma Žmogaus 
teisių deklaracija garantuoja 
religijos mokymo laisvę.

Žmogaus teisių gerbimas yra 
taikos pagrindas, — kalbėjo 
JAV prezidentas Reaganas 
1986. I. 1 per TSRS televiziją. 
Ne kartą tai yra pareiškęs ir 
popiežius Jonas-Paulius II. 
Jo žodžiai: “Taikos pagrinduose 
yra žmogaus nepažeidžiamų 
teisių gerbimas; juk taika — 
tai teisingumas, o karas kyla 
iš tų teisių pažeidimo” (encik
lika “Redemptor hominis” 
III. 17).

Taip deklaruoja taikos pa
grindus ir Helsinkio baigia
masis aktas. Tai, beje, pripa
žįsta ir pats TSRS vadovas Gor
bačiovas. Jis, nuvykęs į Žene
vos susitikimą, 1985. XI. 18 
TSRS ambasadoje pareiškė, 
kad TSRS vidaus politika ne
atskiriama nuo užsienio poli
tikos.

Šį ypač ryškų tarybinės vi
daus ir užsienio politikos 
bendrumo bruožą taip pat pa
stebėjo diplomatų naujameti
niame priėmime Maskvoje vi
so Tarybų Sąjungoje akredi
tuoto diplomatinio korpuso 
dekanas Bulgarjos ambasado
rius Žulevas. Štai kaip jis 
kreipėsi į Gorbačiovą: “Jūs 
ne kartą esate pasakęs, kad 
bet kurios valstybės užsienio 
politiką sąlygoja pirmiausia 
vidaus poreikiai”.

Bet, kaip matėme, vidaus 
politikoje TSRS nėra jokio 
teisingumo, nesilaikoma jokių 
garantijų. Jeigu dedamas ly
gybės ženklas tarp vidaus ir 
užsienio politikos, tai išvados 
aiškios — pasaulis tiesiog pri
valo nepasitikėti tarybinėmis 
sutartimis.

Už pasitikėjimo atstatymą 
pasaulyje labiausiai yra atsa
kinga TSRS, nes ji sugriovė tą 
pasitikėjimą (tarp kitko, TSRS ) 
likvidavo pasitikėjimo tarp 
TSRS ir JAV atstatymo gru
pes).

Ar galima rimtai žiūrėti į 
tarybinius moratoriumus, pro
pagandinę “kovą” už taiką, kai 
nesilaikoma prisiimtų įsipa
reigojimų”.

Vienintelis kelias atstatyti 
pasitikėjimą TSRS — įvykdyti 
visus įsipareigojimus, liečian
čius tiek užsienio, tiek vidaus 
politiką. Kitokiu atveju TSRS 
visada atrodys kaip išsigimęs 
monstras, kuris viena kalba, 
pasižada, įsipareigoja, o kita 
daro.

Lietuvių tikinčiųjų grupė
Red. pastaba. Šis atsišauki

mas buvo paskelbtas Lietuvos 
pogrindžio “Aušros” 52(92). 
Europos taryba ir...

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Visa tai turėdama mintyje, 
Europos taryba nutarė kreip
tis į Sov. Sąjungą, kad ji res
pektuotų apsisprendimo teisę 
ir žmogaus teises Baltijos vals
tybėse, ir ragina tarybai pri
klausančių valstybių vyriau
sybes pasinaudoti Vienos pasi
tarimu ir jame kelti Pabaltijo 
valstybių klausimą. Lmb.

Taip vaizdavo dail. ADOMAS VARNAS Mindaugo vainikavimą Lietuvos ka
raliumi 1253 metais (detalė). Apeigas atliko Kulmo vyskupas Heidenreich

Vokiečiai ir Lietuvos patriotai
Naujas numeris Lietuvos vokiečių metraščio “Heimatgruss”

A, LEMBERGAS
Kiek šiuo metu Vakarų Vo

kietijoje gyvena iš Lietuvos 
kilusių vokiečių, sunku pasaky
ti. Niekas neskaičiavo ir vei
kiausiai neskaičiuos, kiek iš 
viso žmonių iš Lietuvos čia įsi
kūrė nuo Antrojo pasaulinio 
karo ir pokario metų, kiek jų 
save laiko lietuviais, vokie
čiais ar kitų tautų nariais. Kaip 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nei priklauso ir jos veikloje 
dalyvauja tik nedaugelis Vaka
rų Vokietijos lietuvių, taip yra 
ir su vokiečiais iš Lietuvos. Ir 
jie turi savo organizuotą bend
ruomenę, kurios skyriai ar įga
liotiniai veikia visuose Vaka
rų Vokietijos kraštuose, įskai
tant Vakarų Berlyną. Lietuvos 
vokiečių bendruomenei regi
mai atstovauja du periodL 
niai leidiniai: biuletenis '“Die 
Raute” (Rūta) ir metraštis 
“Heimatgruss” (Tėviškės pa
sveikinimas).

Skaitytojus jau pasiekė šie
metinis vokiečių sveikinimas 
tėviškei. Tai turininga, gau
siai iliustruota 120 puslapių 
knygelė. Metraštis pasirodo 
kasmet nuo 1956 metų. Jo pra
dininkai buvo Hermannas Ka
linas, Woldemaras Guentheris, 
dailininkas Ewaldas Robber- 
tas, poetė Elisabeth Josephi, 
ilgametė reikalų vedėja Edith 
Kunfert. Nuo 1964-jų metų met
raštį redaguoja rašytojas ir 
vertėjas Alfredas Franzkeitis.

Naujausioji Lietuvos vokie
čių metraščio knyga skiriama 
Lietuvos krikšto sukakčiai ir 
senimo temai. Lietuvos vokie
čiai, pasak redaktoriaus, nie
kad savo krikščioniškojo tikė
jimo nelaikė po vožtuvu, todėl 
ir jie dalyvauja šioje sukakty
je. Šia proga spausdinamas vo
kiškas vertimas iš italų kalbos 
apie Lietuvos globėjo šventojo 
Kazimiero gyvenimą ir ikono
grafiją. Vertimo rankraštį su
rado Hildegard von Lingen, 
tvarkydama savo vyro pali
kimą.

Didžioji metraščio dalis - at
siminimai ir medžiaga Lietu
vos visuomenės, ūkio ir kultū
ros, ypač šio krašto vokiečių, 
istorijai. Šiuo požiūriu iš kitų 
neišsiskira nė tie straipsniai, 
kuriuose specialiai gvildena
mos senosios kartos proble
mos. G. Gronebergas rašo apie 
pensininko gyvenimą be rūpes
čių. Retkarčiais nuvažiuoja jis 
aplankyti savo darbo draugų 
“Volkswageno” įmonėje, bet 
daugiausia jo mintys sukasi 
apie vaikystę Tauragės apskri
tyje. Jis mąsto, koks būtų jo 
gyvenimas dabar, jei įvykiai 
būtų kitaip riedėję. Lygina sa
vo ir Tauragėje pasilikusiųjų 
pensijas bei gyvenimo sąlygas. 
Tai paprasto kasdieniškos pen
sininko mintys. Praeities vaiz
deliai. Prisimindamas seną lie
tuvišką priežodį “Aukso kalnai 
tik ten, kur žmonės negyvena”, 
autorius neidealizuoja praei
ties, bet jos vargo prisimini
mas nenustelbia natūralios 
meilės tolimai tėviškei.

Toks šiltas žmoniškas jaus
mas sunkiasi iš kiekvieno met
raščio rašinio. Net kartais 
įspūdis kyla, tarsi juos būtų ra

šęs vienas ir tas pats žmogus — 
taip jie savo nuotaikomis pana
šūs. Čia niekur neužtiksi rene- 
gatiško, pasipūtėliško, tulžin
go tono, kuris būdingas kai ku
rių “memelenderių” rašiniams..

Galima įsivaizduoti, kaip 
skambėtų pokalbis apie pensi
ją ir lietuviškąją “išimtinę”, 
jei jį vestų ne Gustavas Stas- 
kewitsch’ius su savo kaimynu 
saksu, bet koks nors išversta- 
kailis klaipėdietis.

Elmos Brandt vaizdelis apie 
vaikystės kaimo elgetas domins 
kraštotyrininkus bei istorikus, 
kurie tyrinėja senosios visuo
menės gyvenimą; domins ir kal
bininkus, nes jis pasakojamas 
Lietuvos vokiečių tarme.

Ne tik įdomūs pasiskaityti 
laisvalaikiu pasakojimai, bet 
ir daugiau ar mažiau istoriš
kai vertingi atsiminimų pobū*" 
džio pasakojimai, kurių met
raštyje apstu. Albertas Kruege- 
ris, Lydia Januszis-Krebs, Otto 
Lange, dipl. inž. Karlas Wil- 
sonas ir kiti nukelia skaityto
ją į praeitį, primena Kybartus, 
Vilkaviškį, Radviliškį, Žemai
čių Naumiestį ir kitas Lietuvos 
vietoves. Jie kiekvienas savaip 
sveikina tėviškę, liudija meilę 
Lietuvai. Kiekvienas galėtų pa
kartoti inž. Wilsono žodžius: 
“Šiame krašte gimiau, vaikystę 
praleidau, su juo suaugau; nors 
Lietuvos tokios, kokia buvo, 
jau nebėra, negaliu be jos gy
venti, negaliu įsivaizduoti jos 
nesant— wegdenken . ..”
• Tai jausmai, kuriuos supran
ta visi išeiviai iš Lietuvos. To
dėl Lietuvos vokiečių metraštį 
verta rekomenduoti visiems vo
kiškai skaitantiems.

Redaktorius, neseniai pensi
jon išėjęs pastorius Alfredas 
Franzkeitis atlieka vertingą 
ir remtiną darbą. Pažymėtini 
jo paties vertimai šiame met
raštyje: Prano Vaičaičio eilė
raštis “Kur bakūžė samanota” ir 
Česlovo Grincevičiaus apsaky
mas “Pirmasis sniegas”.

HEIMATGRUSS. Jarhbuch der 
Deutschen aus Litauen 1987, 
120 psl. DM 6,30. Red. adresas; 
Alfred Franzkeit, P.i.R., In den 
Wiesen 3, 2839 Wehrbleck, W. 
Germany.
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Taip atrodo viršelis buvusių Lie
tuvos vokiečių žurnalo, leidžiamo 
ju organizacijos Vakarų Vokieti
joje. Jame atsispindi ilgesinga nuo
taika, nes daugeliui jų Lietuva yra 
gimtoji šalis. Žurnalą redaguoja 
ev. kunigas ALFRED FRANZKEIT
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Visą Europą po Naujųjų me
tų nusiaubė šalčiai ir pūgos, ku
rių neišvengė ir Lietuva. Pluoš
tą inforamcinių duomenų spau
dai parūpino Vilniaus senamies
tyje įsikūrusi Lietuvos hidro- 
metereologijos valdyba, kai ku
rių miestų pareigūnai. Žemiau
sia temperatūra visoje Lietu
voje -35° Celsijaus užregistruo
ta Zarasuose ir Molėtuose. Vil
niuje temperatūra buvo nukri
tusi iki -25°, Kaune — iki -28°, 
Šiauliuose — iki -32°. Vilniaus 
radijas sausio 12 d. rytą prane
šė, kad dėl šalčių pratęsiamos 
žiemos atostogos pradinių sky
rių moksleiviams. Pradinukų 
klasės kaimo mokyklose uždaro
mos, kai temperatūra nukrinti 
iki -20° Celsijaus, o miestuose, 
kai ji pasiekia -25°. Pirmojon kli- 
nikinėn Vilniaus ligoninėn sau
sio 11 d. buvo atvežti devyni ap
šalę žmonės, o sausio 10 d. — 
penki. Tarp tų apšalusių pacien
tų buvo pašto surinkėjas, me
džius sniegu apkasinėjęs sodi
ninkas, Kirtimuose rastas gir
tas inž. Rolandas Bukelskis. 
1985 m. žiemą vilniečiai pirmo
jo sniego susilaukė lapkričio 
19 d., o pernai — gruodžio 16 d. 
Tačiau dabartinė žiema atnešė 
gerokai daugiau sniego. Į sąvar
tynus reikėjo išvežti žymiai dau
giau sniego iš 656 km ilgį turin
čių Vilniaus gatvių. Valymo ma
šinos dirbo ir per didžiuosius 
šalčius, bet vis dėlto kai kuriuo
se miesto rajonuose liko neiš
vežto sniego. Miesto vadovai vis 
dar nenori panaudoti druskos, 
kuri yra žalinga pėsčiųjų apavui, 
automobilių padangoms ir meta
linėms dalims. Kai kurių mokyk
lų vadovai jas per moksleivių 
žiemos atostogas paliko neuž
kamšytais langais, nepakanka
mai apšildomas. Moksleiviai 
rado ne klases, o šaldytuvus.

GEDIMINO KALNAS
Viktoras Armalis “Gimtojo 

krašto” sausio 22 d. laidoje rašo 
apie Gedimino kalno tyrinėji
mus ir vykdomus šlaitų sustipri
nimus. Apie tai jau buvo rašyta 
prieš keletą metų, tačiau tik da
bar iš V. Armalio sužinojome, 
kad II D. karo metais vokiečiai 
Gedimino kalne, 35-40 metrų gi
lumoje, buvo įsirengę slėptuvę. 
Požeminių koridorių ilgis bu
vo beveik 200 metrų, visų patal
pų plotas — 500 kvadratinių 
metrų. Slėptuvės lubas prilai
kančioms sąsparoms buvo pa
naudotas medis, sukežęs per 
porą dešimtmečių. Slėptuvę 
gelbstint nuo užgriuvimo, vo
kiečių išraustus urvus teko už
pilti smėliu. Vakariniame Ge
dimino kalno šlaite gruntui su
tvirtinti į gręžinius liejamas 
betonas, sudarysiantis šešioli
kos metrų gylio polius. Taip bu
vo sutvirtintas ir Kernavės pi
liakalnis. Betono poliai sustip
rins Gedimino kalno papėdę. 
Specialiu keltuvu į viršų bus 
užvežta ir ant šlaitų užpilta 8.000 
kubinių metrų grunto, kurį niįo 
slinkties sustabdys šlaituose iš
dėstytos trikampės gelžbeto
ninės konstrukcijos. Naujų bruo
žų susilauks ir Gedimino pilies 
bokštas. Jo teritorijos pakraš
čiu bus atstatyta gynybinė siena, 

"AUDRA” TRAVEL į/ UL v-
sf JS L> CORPORA TION
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Naujais 1987 metate

kviečia keliauti kartu
į Lietuvą (Vilnius, Klaipėda, Kaunas, Panevėžys), 

į Italiją (Roma - krikščionybės sukakties

minėjimo metu),

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

Specializuojamės:
• Grupinėse ir individualiose kelionėse į Lietuvą 

bei kitas šalis
■ Kelionėse į geriausias pasaulio sanatorijas, sveikatos 

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

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

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir 
konfidencialus patarnavimas.
Smulkesnes informacijas teikia

AUDRONĖ arba JŪRATĖ adresu:
1576 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4 

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

Telex 06-986766 TOR
Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030

o kalno papėde nuvingiuos ap
žvalgos ratas. Vietomis bokšto 
kieme bus išklotas senovinis 
grindinys, atnaujinta vakarinė 
bokšto siena.

SVEČIAI IŠ UŽSIENIO
“Tiesa” sausio 7 d. laidoje skai

tytojus supažindina su tarptau
tiniais ryšiais, gausėjančiais 
turistais iš užsienio, turizmo 
problemomis ir perspektyvo
mis. Pernykštis turistų skaičius 
Lietuvoje prašoko 37.000. Netru
kus jų numatoma priimti iki 
50.000 per metus, o penkmečio 
pabaioje (1990 m.) šį skaičių 
padvigubinti. “Inturistas” jau 
stato viešbutį Kaune, numatytos 
tarptautinio turizmo linijos 
nuo Vilniaus iki pajūrio ir per 
Panevėžį. Užsieniečiams bus 
pasiūlytos naujos paslaugos. 
Susidaro įspūdis, kad užsie
niečiai iš Vilniaus bus išlei
džiami ne tik į Kauną bei Tra
kus, bet ir kai kurias kitas Lie
tuvos vietoves, jeigu minimas 
Panevėžys ir pajūris. 1986 m. 
daugiausia turistų buvo susi
laukta iš Sovietų Sąjungos kont
rolėje esančios R. Vokietijos. 
Nepriklausomų valstybių grupė
je vyravo turistai iš Suomijos, 
V. Vokietijos ir JA Valstybių. Iš 
dviejų pastarųjų daug buvo su
silaukta lietuvių kilmės piliečių.

GYDYKLOS BIRŠTONE
Mineraliniai Birštono vande

nys pirmą kartą gydymui buvo 
panaudoti prieš 140 metų. Juos 
ir dabar poilsiautojai geria pus
valandį ar penkiolika minučių 
prieš valgį. Vieniems rekomen
duojamas šaltas, kitiems pašil
dytas mineralinis vanduo. Ligo
nius ištisus metus priima Birš
tono profsąjungų sanatorinių 
įstaigų susivienijimas “Spalis”. 
Ir vasarą, ir žiemą ligonių skai
čius vienodas. “Spalyje” gydosi 
dviejų profilių ligoniai — 500 
sergančiųjų virškinimo trakto 
ligomis ir 270 negaluojančių dėl 
nervų sistemos sutrikimų. Vasa
rą veikia sezoninis motinos ir 
vaiko skyrius, priimantis vaikus 
nuo 5 iki 16 metų, sergančius 
virškinimo trakto ligomis. Gy
dymui naudojamos angliarūkš- 
ties, pušų, padidintos minera
lizacijos vonios, iš Birštono apy
linkių atvežtas gydomasis pur
vas, dietinė mityba, fizinės kul
tūros pratybos. Įrengtas net ir 
elektros miego kabinetas, ku
riame gydomi neurologinius su
trikimus turintys ligoniai. Bai
giamas įrengti muzikos terapi
jos kabinetas.

AUGANTYS MAŽEIKIAI
Mažeikiai turi jau tris naujus 

Kalnėnų, Naftininkų ir Ventos 
mikrorajonus, kuriuose gyvena 
apie 30.000 mažeikiečių. Archi
tektai numatė, kad Mažeikiai 
plėsis rytų kryptimi. Ten pir
miausia išaugs ketvirtasis Tirkš
lių mikrorajonas, turėsantis du 
kvartalus. Pirmojo plotas — 18 
hektarų. Čia jau pradedami sta
tybos darbai. Antrasis kvarta
las dar tik ruošiamas. Prane
šime neminimas Tirkšliams nu
matytas gyventojų skaičius. Pro
jektuotojai yra paruošę detalų 
išplanavimo projektą penktajam 
Naikių mikrorajonui, turėsian
čiam 15.000 gyventojų. v K.

Hamiltono Medžiotojų ir žvejotojų klubo Giedraitis nariai, apdovanoti taurėmis metiniame baliuje 1987 m. sausio 
24 d. Iš kairės pirmoje eilėje: R. Svilas, B. Savickas, V. Svilas, A. Kontrimas; antroje eilėje: J. Mačionis, taurių 
įteikėjas kun. J. Liauba, OFM, A. Stasevičius, M. Jonikas, klubo pirm. J. Stankus, K. Žilvitis, R. Kontrimas. Trūks
ta A. Šimkevičiaus Nuotr. M. Borusienės

® HAMILTON™
MIRUS a.a. JUOZUI JUOZAI

ČIUI, jo atminimui A. D. Jankūnai 
paaukojo Kanados lietuvių fondui 
$20. Taip pat ir a.a. Juozo žmona 
Stefanija prisidėjo su $50. KLF

PARAMA VASARIO 16 GIMNA
ZIJAI. Išsiuntus surinktus pini
gus iš būrelio narių Vasario 16 
gimnazijai Vokietijoje ir paskel
bus aukotojų sąrašą spaudoje, at
siliepė Sofija Rakštienė. Ji įtei
kė $50 auką, pareikšdama: “Pa
skaičiau ‘TŽ’, kad pernai mirė net 
šeši būrelio nariai, tad ateinu į 
būrelio narius ir, kol būsiu gyva, 
kiekvienais metais tą pareigą at
liksiu”. S. Rakštienei nuoširdžiai 
dėkoju.

Kas dar galėtų prisidėti su savo 
auka Vasario 16 gimnazijos išlai
kymui ar berniukų bendrabučio 
statybos užbaigimui, prašomi at
siliepti. Bendrabučio statybos 
kaina buvo numatyta 3,5 mil. mar
kių, iš kurių 3 mil. markių staty
bai paskyrė Vokietijos valdžia. 
Pusė mil. markių reikia sudėti pa
tiems lietuviams. Iki šiol auko
mis yra surinkta 400.000 markių, 
kurios jau išleistos statybai. Dar 
trūksta apie 100.000 markių, ku
rias reikia kuo greičiausiai su
telkti. Tad kiekvienas paaukotas 
doleris padės greičiau užbaigti 
šio berniukų bendrabučio statybą.

St. J. Dalius, būrelio vadovas
“ŠIRVINTOS-NEMUNO” tunto 

Kūčiose dalyvavo skaučių-tų tėve
liai, seneliai ir skautiškos veik
los rėmėjai. Pradėta bendru susi
kaupimu, klausantis skaitymų ir 
poezijos. Kalėdinės kanklių muzi
kos lydimi (skambino Gailė ir Lina 
Baltakytės) pamažu vingiavo šešė
lių virtinė prie liepsnos, vaizduo
jančios Lietuvą, uždegti savo žva
kučių, tapti dalimi lietuvių tautos, 
švenčiant Kristaus gimimo šventę. 
Klebonas, kun. J. Liauba kreipėsi 
į jaunimą pritaikytu maldos žo
džiu. Pasidalinta kalėdine plot- 
kele, pasikeista linkėjimais. Di
deli ir maži vaišinosi įvairiais 
Kūčių valgiais, o po to susirinko 
apie eglutę kalėdiniam laužui, 
kuriuo metu pasirodė ir Kalėdų 
senelis su dovanomis. Visi viene
tai pasirodė su gerai paruoštais 
vaidinimėliais, o pavieniai skau
tai atliko kalėdines giesmes įvai
riais instrumentais.

Kalėdų atostogoms praėjus, vėl 
vyksta sueigos ir ruošiamasi iškil
mingai sueigai — Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo ir Lietuvos 
krikšto 600 m. sukakties minėji
mui kovo 1 d. Pradėta organizuo
tu dalyvavimu pamaldose ir sueiga 
mažojoje salėje. Po klebono sukal
bėtos maldos ir jo nuoširdaus, pa
skatinančio žodžio skautiškam 
jaunimui 7 skautai-tės kandida
tai atliko įžodį. Lietuvos krikš
to sukakties ir nepriklausomybės 
atgavimo minėjimo reikšmę lietu
viškai skautijai trumpai nušvie
tė ir įžodį davusius pasveikino 
tuntininkė. Po to sekė montažas, 
vaizduojantis šiuos du lietuvių 
tautai reikšmingus įvykius. Su
eiga baigta nuotaikingu laužu ir 
vaišėmis.

KAZIUKO MUGĖ įvyks sekma
dienį, kovo 8, Jaunimo centre po 
pirmųjų pamaldų. D. G.

ZUIKIŲ BALIUS 1986 m. sau
sio 24 d. sutraukė pastovų svečių 
skaičių, nežiūrint šaltos žiemos ir 
daug sniego. Meninę programos

įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus k

(Esu "Union Gas” /(ų
atstovas) fiS

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 

dalį atliko V. Povilonio vadovau
jama trijulė, žavėdama lietuviš
kom dainom.

Klubo nariai buvo apdovanoti 
taurėmis už įvairius 1986 m. lai
mėjimus. Taurių įteikimą atliko 
parapijos klebonas kun. J. Liau
ba. A grupėje skraidžių šaudyme 
iš 16 jardų: I A. Šimkevičius, II 
A. Kontrimas, III R. Svilas. Toje 
pačioje grupėje išlyginamajame 
šaudyme — I A. Kontrimas, II V. 
Svilas, III J. Stankus. Iš dvigubų 
šūvių: I A. Šimkevičius, II A. Kont
rimas, III R. Svilas. B grupėje 
skraidžių šaudyme iš 16 jardų: I
J. Mačionis, II A. Šilinskis, III A. 
Stasevičius. Tie patys ir ta pačia 
tvarka gavo po taurę ir išlyginama
jame šaudyme.

Šaudymuose iš 22 kalibro trijų 
padėčių ir 60 šūvių gulom gavo: 
dvi I-sias vietas B. Savickas, R. Svi
las II ir III, R. Kontenis III ir II. 
Medžiotojai pasiskirstė: I K. Žilvi
tis, II M. Jonikas.

Prie šiltos vakarienės prisidė
jo medžiotojai, atiduodami dalį 
sumedžiotų žvėrelių — P. Brasas, 
M. Jonikas, A. Pintulis, P. Šidlaus
kas, A. Stanevičius, J. Stankus, V. 
Svilas ir K. Žilvitis. Ačiū jiems.

Be atlyginimo šiltą vakarienę 
paruošė S. ir A.-Petkevičiai. Jiems 
talkino A. Pranckūnienė, I. Vasi
liauskienė, G. Agurkienė. Salės 
puošime stropiai darbavosi R. Pa
kalniškienė, E. Bajoraitienė ir V.
K. Gelžiniai. Staliukų loterijos 
išplatinime nepakeičiama buvo 
M. Borusienė. Staliukų loterijai 
paaukojo: P. Armonas, Concession 
Garage, E. Matuliūnas, A. Šilins
kis, Enterprise Ltd. ir klubo val
dybos nariai. Rengėjai reiškia vi
siems nuoširdžią padėką. A. P.

ADV. A. PACEVIČIAUS PA
SKAITA apie valdžios įstatymo 
pakeitimus šeimos testamentuo
se ir palikimus giminėms Lietu
voje — kovo 15, sekmadienį, po 
10.30 v.r. pamaldų. Paskaitą ren
gia ir visus dalyvauti kviečia KLK 
moterų draugijos Hamiltono sky
riaus valdyba. Paskaitininkas 
atsakys ir į klausimus. Po paskai
tos — kava su skanėstais.

Advokatas
AUDRIUS A STONKUS 

nuo 1987 metų vasario 1 dienos 
perkėlė savo raštinę į, 

20 Hughson St. South, Suite 1003 Tel ef on as 
(Union Gas Building) 
Hamilton, Ontario L8N 3C8 (416) 529-7462

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

1-------------------------------------------------------------------

HAMILTONO LIETUVIŲ «T A T 
KREDITO KOOPERATYVAS 1ALKA
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 24 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
indėlius (P.C.A.)...................5% nekiln. turto pask.............9.25%
santaupas........................5.25% asmenines paskolas ... 11.75%
kasdienines palūkanas Nemokamas pilnas
už santaupas ................ 5% patarnavimas.
term, indėlius 1 m.......... 7.75%
term, indėlius 3 m..........  8.75% Nemokama narių gyvybės
reg. pensijų fondo......... 6.75% drauda Pa9a> santaupų
90 dienų indėlius...........6.75% dydilkl $2.000.
(minimum $5.000) Nemokama asmeninių
Reg. pensijų 1 m....................8% paskolų drauda iki $25.000.

TRADICINIS BLYNŲ BALIUS, 
ruošiamas KLK moterų draugi
jos Hamiltono skyriaus, bus kovo 
3, antradienį, Jaunimo centre. 
Nežiūrint koks bus oras, šeimi
ninkės keps blynus ir kitus ska
numynus. Visi laukiami, visiems 
bus vietos ir visi galėsite sočiai 
ir pigiai pavalgyti. Z. R.

Vancouver, B.C.
MIRUS a.a. ADOMUI KAULIUI, 

jo atminimui paaukojo Kanados 
lietuvių fondui: $20 — A. Pilibai- 
tis, A. Stalionis, A. Smilgiai, H. 
Tumaičiai; $10 — O. Macijauskie
nė, J. Karčiai, J. Macijauskai, A. 
Kantautai, K. Domenta, E. Gumbe- 
lis, B. Vileitos, M. Artimavičiai,
K. Milašiai, A. Šmitienė; $5 — P. 
Dainius.

MIRUS a.a. D. KRATAUSKIE- 
NEI, draugai ir artimieji paauko
jo Kanados lietuvių fondui: $100 — 
A. Stalionis; $20 — A. Pilibaitis; 
$10 — P. Dainius, E. Gumbelis, J.
L. -Macijauskai, V. A. Skabeikis, 
A. K. Smilgiai, A. Šmitienė, H. Tu- 
maitis, B. A. Vileitos. Dėkojame 
aukojusiems ir J. Sakalauskui už 
aukų surinkimą. KLF

Juno Beach, Florida
MADŲ PARODA. Šios vietovės 

ir apylinkės Lietuvos dukterys 
sausio 24 d. St. Paul of the Cross 
šventovės salėje surengė madų 
parodą, sulaukusią gausių lan
kytojų. Tai buvo pirma tokia pa
roda, bet praėjo sklandžiai. Mo
deliuotojos iš tų pačių rengėjų 
parodė šešių Lietuvos sričių tau
tinius drabužius, demonstravo 
savo pasiūtą ir krautuvės atsiųs
tą aprangą. Programos pranešėjos 
pareigas atliko Rimgailė Zotovie- 
nė. Ši pavykusi paroda yra paska
tinimas ją rengti ir sekančią žiemą.

NAUJŲ MĖTŲ SUTIKIMĄ toje 
pačioje salėje surengė apylinkės 
lietuviai ir sulaukė gausių daly
vių — vietinių ir iš toliau atvyku
sių. Pustuzinis buvo iš Toronto. 
Visi buvo skaniai pavaišinti, tu
rėjo progos ir pasišokti. Atėjus 
12 valandai visi sugiedojo Lietu
vos himną. D.D.

JA Valstybės
Lietuviškosios skautijos pir

mūnas v.s. Petras Jurgėla am
žiaus 85 metų sukakties proga 
pagerbtas 1986 m. gruodžio 6 d. 
Bruklyne, Kultūros židinyje. 
Pagerbtuvių surengimu dau
giausia rūpinosi židiniečių pirm. 
Živilė Jurienė ir tuntininkė Vi
da Jankauskienė, programai va
dovavo Aldona Pintsch. Pobū
vį malda pradėjo vysk. P. Balta
kis, OFM. Sukaktuvininkui visi 
dalyviai sugiedojo “Ilgiausių 
metų”. Jo skautiškos veiklos ap
žvalgą padarė v.s. Alfonsas Sa- 
mušis, plačiau paliesdamas ir 
plačią skautiją nepriklausomo
je Lietuvoje bei išeivijoje. Lie
tuvoje skautavo apie 20.000 jau
nuolių. Įskaitant ir išeivijos 
lietuvius, iš viso skautų eilėse 
žygiavo beveik 100.000 jaunimo. 
Dabar išeivijoje yra apie 4.000 
skautų. Generalinis Lietuvos 
konsulas Anicetas Simutis, svei
kindamas v.s. P. Jurgėlą, prisi
minė skautavimo dienas Telšių 
gimnazijoje, kur jam taipgi te
ko būti jūrų skautu. Sukaktuvi
ninką jis pasveikino Lietuvos 
diplomatinės tarnybos vardu. 
Ilgoje sveikintojų eilėje buvo 
daug dabartinės skautijos vei
kėjų. Jų visų vardu v.s. p. Jur- 
gėlai įteiktas įrėmintas sveiki
nimo adresas. Su akordeonistu 
p.s. E. Meilum, jn., visi dalyviai 
sudainavo keletą skautiškų dai
nų. Sukaktuvininko pagerbtu- 
vėse dalyvavo ir jo brolis dr. 
Kostas Jurgėla, sveikstantis po 
sunkios ligos.

“Draugo” renginių komitetas, 
vadovaujamas pirm. Marijos 
Remienės, sausio 13 d. posėdy
je aptarė “Draugo” artėjančio 
metinio koncerto reikalus. Kon
certas įvyks kovo 28 d. Marijos 
gimnazijos salėje. Programą at
liks keturi solistai — Algirdas 
Brazis, Aldona Stempužienė, Ri
mas Strimaitis ir Diana Vaite- 
lytė (Vytei). Pastaroji yra sop
ranas, trečios kartos lietuvaitė, 
gyvenanti New Havene, Conn.

Smuikininką Izidorių Vasyliū- 
ną ketvirtųjų mirties metinių 
proga 1986 m., gruodžio 14 d. lai
doje paminėjo Bostono bei apy
linkių lietuviams skirtos radijo 
valandėlės “Laisvės varpas” ve
dėjas Petras Viščinis. Klausy
tojus jis supažindino su velio- > 
nies veikla Lietuvoje ir išei
vijoje, pabrėždamas jo ir sūnaus 
pianisto Vytenio koncertus, gar
sinusius lietuvių kompozitorių 
kūrinius. Velionis, panaudo
damas koncertų pajamas ir pri
dėdamas savų lėšų, spausdin
davo lietuvių kompozitorių gai
das, išleisdavo įrašų plokšte
les. Velionies pagerbimą P. Viš
činis baigė sūnaus dr. Vytenio 
Vasyliūno fortepijonu atlikta 
Juozo Gruodžio sonatos ištrauka.

Brazilija
Brazilijos lietuvių sąjunga 

pastaruoju metu nepasižymi 
didesniais bendrinio pobūdžio 
renginiais Sao Paulo mieste. 
Tad nemažo dalyvių skaičiaus 
susilaukė netikėtai surengtas 
1987-tųjų metų sutikimas, nors 
ir nereklamuotas spaudoje. Gra
žias vaišes suruošė šeimininkės, 
ne per daug trankia muzika pa
sirūpino A, Kulickas. Sąjungos 
pirm. A. Bumblis pasveikino sve
čius ir visiems palinkėjo laimin
gų 1987 m. Gyvenama vilti, kad 
Brazilijos lietuvių sąjunga da
bar pajudės ir su kitais rengi
niais.

Australija
37-ji Australijos lietuvių spor

to šventė įvyko 1986 m. gruodžio 
27-31 d.d. Bankstowno stadionan 
įžygiavo lietuviškų sporto klu
bų atstovai: Adelaidės “Vyčio”, 
Kanberos “Vilko”, Hobarto “Per
kūno”, Geelongo “Vyčio”, Bris- 
banės “Baltijos”, Melburno 
“Varpo”, Sydnėjaus “Kovo” ir at
skiri sportininkai iš tolimojo 
Pertho. Oficialiai šventę atida
rė Australijos lietuvių dieno
se Sydnėjuje dalyvavęs “Pasau
lio lietuvio” red. Bronius Nainys, 
priminęs lietuvių sportininkų 
laimėjimus net ir sovietinėje 
okupacijoje. Pernai pasauliniu 
mastu pasižymėjo Kauno “Žal
girio” krepšininkai. Didžiau
sio dėmesio sporto šventėje su
silaukė krepšinis, liudijantis, 
kad juo bene labiausiai domisi 
ir išeivijos lietuviai sportinin
kai. Vyrų, moterų ir berniukų 
grupėse čempionų vardus išsiko
vojo Sydnėjaus “Kovo” sporti
ninkai, tik mergaičių grupėje 
pergalė teko Adelaidės “Vyčio” 
atstovėms. Tinklinio varžybas 
taip pat laimėjo Sydnėjaus “Ko
vas”. Stalo teniso turnyrą laimė
jo P. Mulevičius iš Melburno, 
lauko teniso — R. Leveris iš Syd
nėjaus. Plaukimo varžybas lai
mėjo Kanberos “Vilko” plauki
kai. Šventės uždaryme geriau- 
siems dalyviams įteikti Austra

lijoje mirusio sportininko ir 
dail. Henriko Šalkausko meda
liai. Juos laimėjo: krepšininkai'
— A. Svaldenis ir R. KasperytėJ 
Sydnėjaus “Kovo”, tinklininkai,)
— A. Zduoba ir S. Dambrauskai-^ 
tė-Landrigan Sydnėjaus “Kovo”, 
jauniai — S. Ankus Sydnėjaus 
“Kovo” ir L. Šmitaitė Adelaidės 
“Vyčio”. Geriausiai pasirodžiu
sio klubo dovana įteikta Sydnė
jaus “Kovui”.

Britanija
Škotijos lietuviai turi socia

linį klubą, įsikūrusį priestate 
prie lietuvių instituto. Senąjį in
stituto pastatą nusavino ir nu
griovė valdžia, kuriai toje vie
toje reikėjo tiesti kelią. Vai- ! 
džios lėšomis buvo pastatytos 
naujos lietuvių instituto patal
pos, susilaukusios gerokai di
desnių nekilnojamos nuosavy
bės mokesčių. Jiems padengti 
ir buvo bendromis pastango
mis pastatytas barą turintis 
klubo priestatas. Statybai bu
vo gauta finansinė paskola iš 
Bradfordo “Vyčio” klubo. Vė
liau patalpos buvo padidintos 
praplėsta virtuve ir dviem ba
rais. Klubas greit tapo finan
siškai pajėgiu. Dabar to lietu
vių klubo reikalais organizaci
jų atstovų susirinkimą sušaukė 
jo pirm. J. Bliūdžius 1986 m. 
gruodžio 15 d. Pasak jo, nors 
metiniai mokesčiai valdžiai pra
šoka 9.000 svarų, 1985 m. buvo 
susilaukta 14.000 svarų pelno. 
Klubas turi nemažą sumą pini
gų bankuose, duodančią geras 
palūkanas, ir remia lietuvių 
organizacijų veiklą. Be to, jos 
be jokio mokesčio naudojasi kith I 
bo patalpomis. Pirm. J. Bliū
džius nusiskundė, kad organiza
cijų atstovai savaitgaliais bu
vo kviesti talkon surankioti ir | 
išplauti stiklus, bet tos pagal- j 
bos nebuvo susilaukta. Klubo | 
valdybos nariai dirba be jokio į 
atlyginimo. Nesusilaukus pa- Į 
galbos, klubui reikės samdyti 
dabrininkus, kuriem kasmet rei
kėtų išleisti apie 17.000 svarų. 
Tada klubas, lig šiol davęs pel
ną, pasidarytų nuostolingas. Su
šauktame susirinkime talkinti 
klubui pasisiūlė penki asme
nys. Nutarta tokius susirinki- j 
mus klubo reikalais šaukti ir į 
ateityje. Škotijos lietuvius ap- ' 
tarnaujančiam kun. J. Andru- 
šiui nutarta mokėti savaitinį 
atlyginimą iš klubo pajamų. Jo 
dydį nustatys klubo valdyba.

Šveicarija
A. a. dr. Kostas Augevičius, | 

aktyvus Šveicarijos LB narys, t 
dažnai dalyvaudavęs Europos [ 
lietuviškųjų studijų savaitėse, ! 
mirė 1987 m. sausio 4 d., sulau- I 
kęs 71 metų amžiaus. Velionis I 
1942 m. baigė medicinos studi- į 
jas Kauno universitete, dirbo ; 
Lietuvos raudonojo kryžiaus Ii- T 
goninėje. Šveicarijon atvyko 
1945 m. Iki 1956 m. gydėsi Adei- ' 
heid sanatorijoje, kurioje dir
bo pasveikęs. Pensijon išėjo ' 
1984 m. kaip vadovaujantis Adel
heid sanatorijos gydytojas. Pa- į 
laidotas sausio 8 d. Trumpame | 
pranešime spaudoje nepateikia- j 
mos nei jo gyvenimo, nei mir- t 
ties, nei laidotuvių vietovės. ; 
Minimi tik velionies liūdintys 
artimieji: dukra Adriana, vaikai
čiai Sandra ir Jonas, sesuo Irę- | 
na su sūnumi Vyčiu.

Lenkija
Istorikas dr. Bronius Makaus

kas darbuojasi istorijos insti- Į 
tute Varšuvoje, rašo savo sri- Į 
ties straipsnius ir kartais skai
to paskaitas atitinkamuose su
važiavimuose.

Lomžos vysk. Paetz š. m. sausio 
4, Trijų karalių šventėje, Puns
ko šventovėje atnašavo Mišias 
lietuvių kalba ir pasakė trumpą 
pamokslą, kurį paskui tęsė len
kiškai. Punsko parapija Suval
kų trikampyje yra labai lietu-' 
viška. Lietuviai džiaugiasi to- j 
kiu lenko vyskupo palankumu.

Vokietija
Vokietijos lietuvių jaunimo są

junga išrinko devynis savo at- Į 
stovus į Vl-jį Pasaulio lietuvių į 
jaunimo kongresą Australijoje. 
Išrinktųjų sąrašą sudaro: VLJS ! 
pirm. Romas Dirgėlas, sekr. Ri- ; 
mas Gumuliauskas, matematikas 
Kęstutis Ivinskis, mokytoja Rai
monda Šreifeldaitė, Vasario 16 
gimnazijos mokinys Klausas 
Žulys, studentai — Tomas Bartu- I 
sevičius, Melanija Mikalauskai- ' 
tė, Aldona Reklaitytė ir Artū
ras Gronau. Atstovai kongresan 
išvyks š. m. gruodžio 17 d. Ke
lionė kiekvienam kainuos 3.000 
DM, trys savaitės Autralijoje— 
1.200 DM. Tai didelės išlaidos, 
kurių jie patys negalės padeng
ti. Jaunimo sąjungos valdyba V. 
Vokietijos tautiečius prašo fi
nansinės paramos.



Toronto Maironio mokyklos mokiniai mokyklos kieme pertraukos metu 
džiaugiasi atėjusia žiema Nuotr. R. Pranaičio

Skautybės fondui dešimt metų
Įvairių ir jau gana gausių fon

dų tarpe Skautybės fondas nese
niai paminėjo savo veiklos dešimt
metį. Ta proga buvo išleistas pla
tokas 32 psl. didelio formato lei
dinėlis su daugybe nuotraukų, 
sveikinimų, diagramų ir sąrašų. 
Apžvalgoje rašoma, kad v.s. V. 
Skrinsko iškelta ir ilgą laiką va
dovybėje svarstyta mintis turėti 
savo fondą su neliečiamu kapita-
lu buvo įgyvendinta 1975 m. lie
pos 3 d., tuometiniam LSS-gos ta
rybos pirmininkui v.s. A. Saulai
čių! paruošus LSF nuostatus ir 
tarybai juos patvirtinus. Reika
lą vedėju buvo pakviestas v.s. Č. 
Kiliulis. Pirmąją fondo valdybą 
sudarė skautininkai-kės: Č. Kiliu
lis, dr. J. Gimbutas, a.a. F. Kur- 
gonienė, K. Nenortas ir S. Šatie
nė. Netrukus organizavosi talki
ninką grupės įvairiose vietovėse, 
kur tik veikė skautų-čių vienetai.

LS fondas yra LSS padalinys. 
Fondo iždas yra tikrinamas JAV 
valdžios ir LSS-gos kontrolės k-jos. 
Fondo tikslas — kaupti lėšas ir 
remti skautišką veiklą, naudo
jant palūkanas. Lėšų paskirstymą 
prižiūri LS tarybos pirmija, kuri 
ir pradėjo fondą su 10,000 dol. įna
šu. Tolimesnės lėšos buvo ir yra 
telkiamos iš auką, palikimą, rengi
mą, leidinių, ženklų, suvenyrų ir 
ki tūlei ų j ė i km e n ų pi r ei a v i n ėjimo.'? “

Šiais metais Lietuvos krikščio
nybės sukakčiai paminėti yra iš
leistas dail. J. Špakevičiaus su
kurtas pašto ženklas, atspaus
dintas lapeliais po 25 kiekviena
me. Išleista 5,500 lapelių. Lape
lio kaina $1,25 arba 10 lapelių už 
$10.00. Norintieji tokių ženklų 
įsigyti gali kreiptis į leidinių ad
ministratorių A. Danasą, 29 Welles 
Ave., Dorchester, Ma. 02124, USA, 
prisiunčiant sau adresuotą su paš
to ženklu voką.

Fondo organizavimo pradinin
kas ir dabartinis valdybos pirm. 
Č. Kiliulis energingai ir sumaniai 
vadovauja fondui, kuris per de
šimtį metą skautiškai veiklai pa
skyrė palūkanų $58,743,09. Iš tos 
sumos daugiausia gavo vadovų-vių 
lavinimas ir skautiški leidiniai.

Linkėtina, kad entuziazmas telk
ti pinigus lietuviškai skautybei 
lygiagrečiai skiepytų ir idealiz
mą dirbti savajai organizacijai.

Ne materialistinio, ne pramo
ginio užmojo ideologinėms or
ganizacijoms, ypač jų vadovams- 
vėms, atsistojus ant tvirtesnių 
ekonominių pagrindų, klaidinga 
būtų vien tik tais pagrindais pa
sitikėti. Reikia nepamiršti, kad 
yra daug dalykų, prigimtų ar įsigy
tų savybių, kurios jokiais pinigais 
nenuperkamos. Tik geresnių eko-

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

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda " 

nominių pagrindų ir tinkamo nusi
teikimo bei idealizmo balansavi
mas gali atnešti laukiamų rezul
tatų. Pastangos šita linkme yra 
būtinos.

Kanadoje daug metų Skautybės 
fondo įgaliotiniu buvo v.s. V. Mor
kūnas. Šiuo metu tas pareigas ei
na v.s. V. Skrinskas, 116 Wincott 
Dr., Weston, Ont. Tel. 249-4591. Č. S.

1987 metų nuomos kainų pakėlimo dydis nustatytas 5.2%. Tai reiškia, kad savininkas 1987 metais gali pakelti 
nuomos kainą daugiausia iki tokio nuošimčio be statybos-butų ministerijos patvirtinimo.

Ontario valdžia, išleisdama gyvenamų patalpų nuomos reguliavimo įstatymą 1986 metais, įvedė naują 
.............. nuomos peržiūros sistemą Ontario provincijoje, tuo būdu sustiprindama nuomininkų globą ir skatindama 

ndujų nuomojamų patalpų statybą. '
Vienas reikšmingų to įstatymo bruožų yra nuomos peržiūros gairės, kuriose atsispindi infliaciniai 

pasikeitimai ir paskata tinkamai prižiūrėti pastatus, skirtus nuomininkams.

P
agrindiniai bruožai gyvenamų patalpų nuomos 
reguliavimo įstatymo yra šie:
• Nuomos peržiūros nuostatų pritaikymas 
visom privačiom nuomojamom patalpom 
Ontario privincijoje.• Sudarymas tvarkingo nuomos peržiūros proceso, kuris 

yra prieinamas, greitas ir nuoseklus.
• Nustatymas lanksčių nuomos peržiūros gairių, kasmet 
keičiamų pagal infliacijos ir kitus ekonominio gyvenimo 
veiksnius.
• Įsteigimas visoje Ontario provincijoje Nuomos 
registratūros, sužyminčios aukščiausią leistinos nuomos 
kainą kiekvienos nuomojamos patalpos provincijoje.
• Įsteigimas Gyvenamo nuomojamų patalpų standarto 
tarybos (Residential Rental Standards Board), kurios 
uždavinys — užtikrinti priežiūrą visų nuomojamų 
nuosavybių Ontario provincijoje.

Pakeistos gairės
Iki šiol nuomos kainos gairės buvo pastovios ir nebuvo 
keičiamos pagal pasikeitimus ekonominiame gyvenime.

Naujosios nuomos kainos gairės bus keičiamos 
kasmet. Jos bus nustatomos pagal naujausius "Consumer 
Price Index" duomenis ir kitus ekonominius rodiklius. 
Tai bus taikoma visom nuomojamom patalpom šioje 
provincijoje.

Kaip nustatomos nuomos 
peržiūros gairės?
• Formulė, pagal kurią nustatomas 5.2 nuošimtis 

1987 metams, yra paremta išlaidų pasikeitimu 
tipiško gerai tvarkomo nuomojamo pastato 
priežiūroje.

• Naujos gairės nustatomos remiantis vidurkiu 
išlaidų per pastaruosius trejus metus.

• Nuomininkai gauna didesnę globą padidėjusios 
infliacijos metu.

• Savininkai turi pakankami lėšų gerai namų 
priežiūrai. Nauja Gyvenamų patalpų nuomos stan
darto taryba padės užtikrinti gerą nuomojamų 
patalpų priežiūrą Ontario provincijoje. Nesilai
kantiems nustatyto standarto gali būti sulaikyta 
teisė į nuomos pakėlimą arba visai atimta.

Nuomininkai gali prašyti 
peržiūrėti pakeltą nuomos kainą, 
kuri yra žemesnė už nustatytąją 
arba jai tolygi.
Nuomininkai, nepatenkinti 5.2% nuomos pakėlimu, gali 
kreiptis į statybos-butų ministeriją ir prašyti nuomos 
peržiūros, remdamiesi pakeitimais patalpų priežiūros 
kokybėje bei remontuose.

Savininkai privalo pateisinti nuomos 
pakėlimą, jeigu ji yra didesnė 
negu nustatyta.
Savininkas, kuris reikalauja didesnio nuomos pakėlimo 
negu nustatyta 5.2%, privalo kreiptis į statybos-butų 
ministeriją dėl nuomos peržiūros ir pateisinti nuomos 
pakėlimą. Savininkai ir nuomininkai peržiūrės tą bylą 
su statybos-butų ministerijos pareigūnais vietinėje 
nuomos peržiūros įstaigoje. Joje padarytas sprendimas 
gali būti apeliuojamas abiejų pusių — nuomininkų ir 
savininkų, kreipiantis į naujai įsteigtą Nuomos peržiūros 
apklausos tarybą (Rent Review Hearing Board).

Nuomos gairės kiekvienais metais 
bus skelbiamos rugpjūčio 31 dieną.
Ateityje statybos-butų ministerija skelbs nuomos 
gaires rugpjūčio 31 dieną sekantiems metams.

Kai kurie savininkai jau įteikė pranešimus savo 
nuomininkams apie nuomos pakėlimą nuo 1987 metų 
pradžios.

Nuomininkai pastatuose, 
statytuose po 1975 metų, yra apsaugoti 
įstatymo pirmą kartą.
Tai nuomininkai, kurių patalpas saisto nuomos 
peržiūros įstatymai.
• Savininkams, kurie pakėlė nuomas aukščiau nustatytų 

gairių nuo 1985 metų rugpjūčio 1 dienos, bus duodama 
60 dienų naujų metų pradžioje pateisinti nuomos 
pakėlimui.

• Savininkai, kurie nesikreipia į ministeriją dėl nuomos 
peržiūros per 60 dienų, privalo atsisakyti nuomos 
pakėlimo savo nuomininkams.

• Šiuo metu nuomininkai privalo mokėti savininkui 
reikalaujamą sumą, kol byla bus išspręsta nuomos 
peržiūros pareigūnų.

• Nuomininkai jokiu būdu negali tuoj pat savo čekiuose 
atskaityti nuomos pakėlimo.

Leidžiamas tik vienas nuomos 
pakėlimas per metus.
• Savininkai privalo raštu pranešti nuomininkams 

apie nuomos pakėlimą mažiausiai prieš 90 dienų.
• Nuoma vieno vieneto gali būti pakelta tiktai 

vieną kartą 12-kos mėnesių laikotarpyje.

Nuomininkai pastatuose, 
statytuose prieš 1976 metus, 
tebėra apsaugoti.
Tai nuomininkai, kurių patalpas saistė nuomos peržiūra 
prieš išleidžiant naująjį įstatymą ir jas (tas patalpas) 
tebesaisto nuomos peržiūra.
• Jeigu savininko nuomos pranešime pažymėtas mažesnis 

pakėlimas nei gairių nustatytasis 5.2%, nuomininkas 
privalo jį sumokėti.

• Jeigu savininko nuomos pranešime reikalaujama 
didesnio pakėlimo nei nustatytasis 5.2%, nuomininkai 
privalo sumokėti daugiausia 5.2% pakėlimą.

• Jei savininkas yra kreipęsis į Nuomojamų patalpų 
komisiją (Residential Tenancy Commission) dėl 1986 
metų nuomos pakėlimo, bet dar negavęs galutinio 
sprendimo, nuomininkas privalo sumokėti savininko 
rašte nurodytą sumą arba 4%, pagal tai kuri suma 
mažesnė.

• Jei savininkas kreipėsi į nuomos peržiūrą ir gavo 
nutarimą, nuomininkas privalo mokėti sumą, 
patvirtintą Gyvenamų patalpų nuomos komisijos.

Daugiau informacijų gausite užpildę ir išsiuntę 
šią atkarpą.

MINISTRY OF HOUSING 
RENT REVIEW DIVISION 
4TH FWOR. 777 BAY STREET 
TORONTO. ONTARIO M5G 2E5

1ES7 Please send me further information 
explaining the new Rent Review Guideline.
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Deschenes komisijos veikla
KLB krašto valdybos pirm. A. Pacevičiaus pranešimas 

visuomenei Toronto Lietuvių namuose

J. VARČIUS

1987 m. vasario 8, sekmadie
nį, 3 v.p.p., Toronto Lietuvių 
namų Mindaugo salėje įvyko 
KLB visuomeninių reikalų 
komisijos sušauktas informa
cinis susirinkimas, kuriame, 
nežiūrint siaučiančios pūgos 
lauke, dalyvavo per 200 lie
tuvių. Komisijos pirm. J. Ku- 
raitė-Lasienė įvadinėje kal
boje paaiškino, kad susirin
kimo tikslas — supažindinti 
lietuvių visuomenę su Desche
nes komisijos veikla ir Rytų 
Europos etninių grupių pa
stangomis talkinti šiai komi
sijai, teikiant teisingas in
formacijas, padėti atskirti 
šmeižtus nuo melo, įrodyti 
neteisingus kaltinimus, prieš
taraujančius istorinei įvykių 
tiesai. Lietuvių interesams 
ginti yra sudarytas komitetas: 
adv. A. Pacevičius, prof. dr. R. 
Vaštokas, adv. J. Kuraitė-La- 
sienė, dr. R. Petrauskas ir žur
nalistė V. Žalnieriūnaitė. Šis 
komitetas aktyviai bendradar
biauja su estais, latviais, uk
rainiečiais ir kitomis suinte
resuotomis etninėmis grupė
mis.

Pagrindinį pranešimą pada
rė KLB krašto valdybos pirm, 
adv. A. Pacevičius, kurio san

Naujausios žinios nuomininkams ir savininkams apie nuomos peržiūrą

Statybos ministerija praneša nuomos 
peržiūros gaires 1987 metams

trauką čia pateikiame skaity
tojams.

Komisija ir jos paskirtis
Ši komisija atsirado 1985. 

II. 7, kai Kanados federacinės 
vyriausybės teisingumo minis- 
teris John Crosbie paskelbė ir 
sudarė karo nusikaltėlių pa- 
jieškų komisiją, kurios vadovu 
paskyrė teisėją Deschenes. 
Komisija buvo įpareigota ištir
ti bei sudaryti Kanadoje gyve
nančių nacių ir naciams tarna
vusių karo nusikaltėlių sąrašą 
bei paruošti rekomendacijas 
vyriausybei.

Pagrindinę savo darbo dalį 
komisija atliko posėdžiuose, 
apklausinėjimuose, kurie bu
vo vieši ir uždari. Viešuose 
posėdžiuose dalyvavo visuo
menė, spauda, organizacijos, 
privatūs asmenys, kurie turė
jo progos pateikti istorinius 
ir teisinius argumentus apie 
nacių karo nusikaltėlius, ne
minint jų pavardžių. Uždaruo
se posėdžiuose buvo apklausi
nėjami įtariami nusikaltėliai 
ir čia jau buvo minimos pavar
dės. Komisija apklausinėjo 
saugumo ir imigracijos parei
gūnus, norėdama giliau išna
grinėti atsiradusius klausi
mus Kanados teisės ribose.

Kanados valdžios sistemoje 
komisijos yra sudaromos na

grinėti kurį nors svarbų vals
tybės reikalą — ekonominį, 
socialinį, politinį ir pateikti 
vyriausybei atitinkamas re
komendacijas. Panašiai buvo 
sudaryta ir Deschenes komi
sija, kuri savo rekomendaci
jas įteikė vyriausybei 1986 
m. gruodžio 31 d. Tačiau vy
riausybė, susipažinus su De
schenes komisijos pranešimu, 
grąžino ir įpareigojo komisi
jos pirmininką Jules Desche
nes perrašyti iki 1987. I. 31 tas 
pranešimo dalis, kurios liečia 
asmenis ir jų etninę-tautinę 
kilmę.

Rytų europiečių reakcija
Jei Deschenes komisija re

komenduos pakeisti ar priimti 
naujus įstatymus, tai šių re
komendacijų pravedimas pri
klausys ne vien tik nuo vyriau
sybės, parlamento, bet ir nuo 
viešosios opinijos. Rytų euro
piečiai yra Kanados piliečiai 
ir turi teisę bei pareigą vie
šai pareikšti savo nuomonę, 
tiesiogiai kreiptis į parlamen
to savo rajono atstovus. Bend
ruomenė, organizacijos gali at
likti tik dalį darbo, nurodyti 
gaires. Atsakomybė šiuo reika
lu priklauso visiems bendruo
menės nariams.

Viešai skelbiant spaudoje 
apie nacių karo nuskaltėlių 
skaičių, kuris pradžioje sie
kė 3000, o vėliau krito iki 
800, buvo negatyviai palies
tos tautinės grupės, žeminant 
jų vardą. Šiems kaltinimams
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išaiškinti ir paneigti buvo 
teikiamos Deschenes komisi
jai informacijos apie įvykius 
nacių okupacijos laikais ir 
apie sovietinės KGB medžia
gos nepatikimumą.

Teisinės gynybos reikalams 
buvo sudarytos organizacijos: 
ukrainiečių CIVIL LIBER
TIES COMMISSION ir bendra 
Rytų europiečių grupė — CA
NADIANS FOR JUSTICE, ku
rioje dalyvauja lietuvių, 
latvių, estų, ukrainiečių, 
slovėnų ir vokiečių atstovai. 
Šių organizacijų paskirtis 
buvo ir yra: telkti bei skleisti 
informacijas apie Deschenes 
komisijos darbą, patarti or
ganizacijoms ir bendruome
nėms veiklos srityse, tiesio
giai reaguoti į šmeižtus ir im
tis politinio darbo (lobbying), 
kad mūsų grupiniai ir tauti
niai interesai nebūtų pažeisti.

Gynybos pastangos
Viešosios opinijos nuteiki

mas yra vienas iš svarbiausių 
politikos veiksmų demokrati
nėse santvarkose. Ir Kanados 
piliečių viešoji opinija galu
tinai nuspręs komisijos reko
mendacijų patvirtinimą ar at
metimą. Šiuo metu viešosiom 
opinijos informavimas yra 
nuoseklesnis ir veiksminges
nis negu tai buvo prieš porą 
metų. Radijo ir televizijos 
programos, straipsniai ir laiš
kai Kanados laikraščiuose iš

garsino minėtą bylą. Buvo su
organizuota etninėm grupėm 
palanki parlamentarų grupė, 
jiems suruoštas seminaras 
supažindinti su mūsų proble
momis.

Vienas svarbiausių šios mū
sų veiklos laimėjimų buvo 
Deschenes komisijos atsisa
kymas vykti į Sovietų Sąjun
gą jieškoti kaltinamosios 
medžiagos. Viešos opinijos 
informacijai buvo išspausdinti 
anglų ir prancūzų dienraščiuo
se visą puslapį užimantieji 
skelbimai. Seniau išspausdin
tas skelbimas kėlė klausimą 
dėl Rytų europiečių kilmės 
etninių grupių išskyrimo karo 
nusikaltėlių pajieškos byloje. 
Dabartinis skelbimas pareiš
kė, kad Kanadoje nereikia 
amerikietiškos OSI. Prisidė
jo prie šios akcijos ir bend
ruomenių nariai, siųsdami 
laiškus parlamento nariams, 
valdžios ministeriams, sena
toriams, pasisakydami prieš 
OSI įstaigos steigimą.

Teisinės gynybos veikloje 
ypač buvo aktyvus prof. dr. 
R. Vaštokas, kuris dalyvavo 
Deschenes komisijos posė
džiuose, rinko gynybinę me
džiagą, skaitė paskaitas se
minaruose ir kitataučių susi
rinkimuose. Jo straipsniai 
buvo skelbiami bei komentuo
jami didžiojoje ir etninių 
grupių spaudoje.

(Nukelta į 9-psl.)
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Gerry Lougheed
Funerol Home

252 Regent Street South 
Sudbury, Ontario P3C 4C8 > 
Telefonas: (705) 673-9595 :

Ontario

Ministry
of
Housing
Hon. Alvin Curling, Minister

Prašykite dar šiandieną daugiau informacijų apie naujas nuomos gaires 
__ ___________________ ___ ...
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ANGELEI IR ALFONSUI 
ŠMIGELSKIAMS

mirus, 

dukrą LORETĄ, žentą PETRĄ ir vaikaites su šei
momis nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime -

Marytė ir Vacys Vaitkai 
Rūta ir Laimis Andruliai 
Aušra ir Gintaras Galindos
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Aukokime Lietuvių kultūros 
muziejaus statybai

Vyresnioji mūsų karta turi daug savo pergyveni
mus bei atsiminimus primenančių užrašų, nuotraukų, 
dokumentų ir kitokių tremtį bei išeiviją nušviečian
čių kūrybos ir meno rinkinių. Ne visi jaunosios kartos 
nariai tą savo tėvų palikimą moka vertinti, ne visi atei
tyje turės ir tinkamas sąlygas tokios medžiagos prie
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 B END R UOMENĖ - M UZIEJ US, 
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 __
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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 sekmadieni 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. Įšią 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 
į butelines 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

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

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

KNYGOS VASARIO 16 
GIMNAZIJAI

Asmuo, pasirašęs Alg. G. straips
nelį “TŽ” 1987 m. sausio 13 d. lai
doje “Vasario 16 gimnazijai rei
kia knygą” pateikia sąrašą knygą, 
reikalingų gimnazijai. Jau kuris 
laikas susirašinėju su Vasario 16 
gimnazija dėl knygų ir iš jos ga
vau lygiai tokį pat reikalingų kny
gų sąrašą. Dalį iš Alg. G. minėto 
knygų sąrašo, pradedant U. Sin
clair ir baigiant “Elements of 
Style” išsiunčiau Vasario 16 gim
nazijai 1986 m. gruodžio 22 d. Kiek 
egzempliorių kurios knygos vie
toje negavau, tai tą pačią dieną 
per knygyną užsakiau trūkstamus 
egzempliorius ir gavęs tuojau pa
siųsiu. Minėtame sąraše minimos 
ir novelių antologijos. Anglą no
velių antologijos, sudarytos P. 
Gaučio, 8 egz. taip pat pasiunčiau.

Visa tai rašau, kad norintieji 
siųsti gimnazijai knygų iš to są
rašo žinotų ką ji jau turi. Kas no
rėtų siųsti jai brangesnių ar dau
giau knygų, vertėtų gimnaziją atsi
klausti, ar jai jos reikalingos.

A. R..
Gulport, Fla.

ATEINA PAVĖLUOTAI
“TŽ” gavusi mielai skaitau, tik 

jis mane pasiekia labai neregu
liariai - pavėluotai. Ateina su
maišyti numeriai.

M. Migevičienė,
Australija

LINKĖJIMAI
“TŽ” mėgstu, vertinu, su malo

numu skaitau ir linkiu redakci
jai nepavargti bei toliau tęsti tą 
sunkų redagavimo darbą.

Juozas Gedmintas,
Los Angeles, CA

KODĖL TIK VLIKas?
L. Girinis savo straipsnyje “VLI

Kas ir Tautos fondo uždaviniai” 
(“TŽ” 1987.1.27) mini, kad KLB To
ronto apylinkės sukviestame su
sirinkime 1986.XI.19 inž. H. La
pas padarė platų ir išsamų prane
šimą apie Vienoje VLIKo organi
zuotą demonstraciją ir kitus ren
ginius. Susirinkimas vienbalsiai 
priėmęs rezoliuciją, prašančią 
KLB išsiųsti VLIKui sveikinimus 
ir padėką už taip planingai at
liekamą veiklą.

Man, JAV lietuviui, toks viena
šališkas VLIKo nuopelnų Vienoje 
iškėlimas ir užmiršimas paminė
ti Lietuvių informacijos centro 
Bruklyne darbuotojos Gintės Da- 
mušytės indėlio į lietuvių Vieno
je pasiektus rezultatus rodo, kad 
inž. Lapas arba nedalyvavo Vie
noje arba neprenumeruoja JAV 
lietuvių laikraščių, nes ir “Drau
gas” ir “Darbininkas” apie Vienos 
konferencijoje Gintės Damušytės 
pasiektus rezultatus plačiai in
formavo. Ten skaitėme, kad Gintė 
į Vieną nusigabeno net visą kom
piuterį ir teikė užsienio organi
zacijoms ir spaudos atstovams 
reikalingas žinias apie lietuvius 
politinius ir sąžinės kalinius, 
kad suorganizavo labai paveikią 
spaudos konferenciją, kad užmez
gė daug naujų santykių su užsie
nio organizacijomis, žurnalistais 
ir kt.

Todėl visus nuopelnus sukrauti 
tik į vieno, kad ir VLIKo, krepšį, 
man atrodo, nėra nei tikslu nei 
teisinga.

Niekas nenori VLIKo autoriteto 
žeminti ar nepripažinti jo atlie
kamų darbų Lietuvos laisvinimo 
veikloje, tačiau objektyvumas 
reikalauja, kad, informuojant ki
tus apie lietuvių veiklą Vienos 
konferencijos metu, nebūtų igno
ruojami bent tie, kurie savo iš
skirtine veikla žymiai prisidėjo 
prie lietuvių sėkmės Vienoje.

Kazimieras Jankūnas,
Lodi, NJ

Red. pastaba. Anksyvesniuose 
“TŽ” numeriuose apie baltiečių 
demonstraciją Vienoje bei lietu
vių veiklą buvo plačiai rašyta. 
Iš jų matyti, kiek ir kas ten dar
bavosi.
TESTAMENTAI BEI PALIKIMAI

"TŽ” skaičiau adv. A. Paeevičiaus 
straipsnį “Testamentų klausimu". 
Jame advokatas gana išsamiai, ge
rai išstudijavęs ir pateikdamas 
keletą pavyzdžių, paaiškino, ko
kios yra galimybės palikimų per
siuntimui j Lietuvą ir koks per
siuntimo būdas šiuo metu yra ge
riausias, būtent per Injurkole- 
giją, kad paveldėtojams būtų iš
mokama certifikatais.

Į šį straipsnį atsiliepė adv. M. L. 
Šveikauskienė, Ph.D., iš JAV. Ji 
siūlė kitą testamentų pervedimo 
būdą, būtent nuvykti į Lietuvą ir 
ten dolerinėse krautuvėse nu
pirkti reikalingas prekes už do
lerius. Be to, advokatė jaučiasi 
nejaukiai, kai yra kalbama apie 
bet kokį bendradarbiavimą su so
vietų įstaiga.

1986 m. vasarą man teko lankytis 
Lietuvoje. Kadangi mano visi ar- 
timieiji gyvena Lietuvoje, sudo
minta šių dviejų advokatų pareikš
tomis nuomonėmis, bandžiau, kiek 
sąlygos leido pasiteirauti.

Apsilankiau dolerinėse ir cer- 
tifikatinėse krautuvėse. Patei
kiu vieną pavyzdį. Dolerinėje 
krautuvėje maža “Žigulio" pa
danga įkanota 35 rb. Man mokant 
Kanados doleriais, ši padanga 

kainuoja $71.00. Kanados dolerio 
kursas tuo metu buvo 46-48 kp.; 
JAV dolerio — 67-68 kp.

Certifikatinėje krautuvėje ta 
pati padanga įkainota 70 certifi- 
katų arba $30 (Kan.), įskaitant ir 
pinigų persiuntimo išlaidas. Už 
vieną Kanados dolerį tuo metu mo
kėdavo 2.25-2.50 certifikatinių 
rublių.

Prekės dolerinėse krautuvėse, 
bent mano aspilankymo metu, bu
vo prastos kokybės ir mums, ka
nadiečiams, labai brangios.

Certifikatinėse krautuvėse pre
kės žymiai geresnės kokybės, taip 
pat ir pasirinkimas didesnis. Dau
guma prekių importuotos iš Japo
nijos, Vengrijos ir Čekoslovakijos.

Visi gerai žinome kur mūsų dole
ris suplaukia, nesvarbu kur juos 
išleisime. Tad kyla mintis: kodėl 
gi nepasinaudojus galimybe jų 
mažiau išleisti, o ne daugiau. At
rodo. kad adv. A. Pacevičius kaip 
tik šia mintimi ir rašė palikimų1 
perdavimo klausimu.

Norėčiau pabrėžti, kad ne visi 
testamentai yra turtingi. Ką gi 
daryti tiems, kurie vos keletą tūks
tančių norėtų palikti savo arti
miesiems? Šiuo atveju, pagal adv. 
Šveikauskienės patarimą, vos ke
lionės išlaidoms testamento vyk
dytojui apmokėti užtektų.

Esu įsitikinusi, kad palikimai 
yra ir bus siunčiami. Argi ne tas 
pats buvo su siuntiniais? Mokėjo
me nežmoniškus muitus ir vis tiek 
siuntėme. Tokia jau lietuvio šir
dis ... Todėl yra svarbu gerai iš
diskutuoti ir rasti geriausią per
siuntimo būdą.

Norint palaikyti bent kokį kon
taktą su Lietuva, ryšys su sovietų 
įstaigomis yra neišvengiamas. 
Dažniausiai tas ryšys yra netie
sioginis. Juk ir vykdami į Lietuvą 
taip pat turime kreiptis į sovietų 
konsulinę įstaigą. Nemanau, kad 
tai būtų galima pavadinti bend
radarbiavimu pilna ta žodžio 
prasme.

Žinau, paliečiau visiems jautrų 
klausimą. Nieko nesiūlau vieno
kio ar kitokio palikimo persiun
timo būdo. Kiekvienas, prieš ra
šydamas testamentą, turi pasitar
ti su lietuviu advokatu ir pats ap
sispręsti. Petrą Jankaitienė

NORITE APELIUOTI 
NUOSAVYBĖS ĮKAINOJIMĄ?
Turite dar laiko apeliuoti 1986 metų nuosavybės įkainojimą, jei manote, kad jūsų namai ar 
verslo nuosavybė buvo netinkamai įvertinti.

Jūsų nuosavybės įkainojimas yra svarbus, nes nuo jo priklauso nuosavybės mokesčių dydis. 
Jūsų įkainotos nuosavybės vertė yra dauginama iš jūsų savivaldybių ir švietimo mokestinių 
promilių ir tuo būdu nustatomas jūsų 1987 metų mokesčių dydis.

Nuosavybės įkainojimo pranešimai jau išsiuntinėti tiems savininkams ir nuomininkams, kurių 
nuosavybės įkainojimas buvo pakeistas praėjusiais metais. Buvo rengiami jūsų rajonuose 
informaciniai susirinkimai, kuriuose buvo teikiami paaiškinimai įkeliamus klausimus ir, reika
lui esant, pakeičiama įkainojimo informacija. Informacinių susirinkimų datos bei vietos buvo 
praneštos ankstyvesniame skelbime.
Nuosavybių įkainojimo sąrašai jau perduoti jūsų savivaldybei apskaičiuoti mokesčių sumai, 
kurią turėsite mokėti už savo nuosavybę 1987 metais. Informaciją apie savo nuosavybės 
įkainojimą ir įkainojimo sąrašą dabar galite peržiūrėti savo savivaldybės raštinėje regulia
riomis darbo valandomis. Jei manote, kad jūsų nuosavybė buvo netiksliai įkainota ir dar 
nesate įteikę apeliacijos, tai dar galite padaryti 1987 m. vasario 26 dienos asmeniškai arba 
paštu įkainojimo peržiūros tarybai (Assessment Review Board). Atsiminkite, net ir tuo atve
ju, jeigu nesate gavę nuosavybės įkainojimo pranešimo, turite teisę apeliuoti.

Apeliacijos terminas -1987 m. vasario 26 diena

įkainojimo peržiūros taryba yra bešališka institucija, atsakinga Ontario teisingumo ministe
rijai, kuri teikia jums dar vieną galimybę peržiūrėti jūsų nuosavybės įkainojimą, jeigu, jūsų 
nuomone, jis nėra teisingas, palyginus su panašiomis nuosavybėmis jūsų rajone. Peržiūros 
taryba yra ne tokia formali, kaip reguliarus teismas. Jūs galite pats pateikti savo atvejį, pa
samdyti advokatą arba įgalioti savo giminaitį ar draugą būti jūsų atstovais.

Palengvinti jūsų apeliacijai yra specialūs blankai (Notice of Appeal forms), gaunami įkaino
jimo peržiūros taryboje, rajoninėje įkainojimo įstaigoje (Regional Assessment Office) arba 
savivaldybės raštinėje. Taip pat galite naudoti antrą pusę pranešimo (Notice of Assessment) 
arba parašyti laišką, nurodantį nuosavybės adresą, jos numerį sąraše ir apeliacijos motyvus. 
Apeliacijos turėtų būti siunčiamos įkainojimo peržiūros tarybos rajoniniam registratoriui, kaip 
nurodyta po šiuo tekstu.

Regional Registrar 
ASSESSMENT 
REVIEW BOARD 
MINISTRY OF THE 
ATTORNEY GENERAL 
80 Bloor St. W., Ste 701 
Toronto, Ontario M5S 1L9

Regional Registrar 
ASSESSMENT 
REVIEW BOARD 
MINISTRY OF THE 
ATTORNEY GENERAL 
Sheppard Centre
2 Sheppard Ave. E., Ste 605 
North York, Ontario M2N 5Y7

Vertimas šio laikraščio iš Ontario pajamų ministerijos parūpinto teksto.

Diskusijos Toronto lietuvių jaunimo uždarose rekolekcijoseSharon vietovėje, Ontario provincijoje, 1987 m. sausio 
9-11 d.d. Iš kairės: Dana Pargauskaitė, Paulius Sukauskas, Ričardas Punkris, Audrius Karosas, Petras Petraus
kas, Algis Nausėdas Nuotr. R. Girdauskaitės

Musų sportinės veiklos ateitis
ŠALFASS atstovų suvažiavimui Toronte besiruošiant

SIGITAS KRASAUSKAS

Pokario išeivijos sportinė 
veikla prasidėjo 1944 m. Vo
kietijoje. Nežymiai, be rek
lamos ji prasidėjo Berlyno 
krepšinio turnyre, kur vieti
nės vokiečių komandų narių 
daugumą sudarė lietuviai 
krepšininkai. .. Nuo to laiko 
pragyvenome daugiau kaip 40 
metų. Daug patirties, laimėji
mų ir prisiminimų liko atmin
tyje.

Karui pasibaigus, Vokieti
joje, kaip grybai po lietaus, 
pradėjo dygti lietuviški spor
to klubai, vienetai. Reikštas! 
plačiai. Kiek vėliau, kokybi
nė sportininkų atranka, pasie
kė gerų rezultatų. Ypač krep
šinis užsirekomendavo savo 
pajėgumu. Lietuvių vardas 
skambėjo ne tik Vokietijoje, 
bet ir Prancūzijoje, amferikie- 
čių karių tarpe Vakarų Euro
poje ir kitur. Buvo kuo di
džiuotis. Tai pasiekė mūsų to 
meto “Šarūno”, “Kovo” ir kitų 
klubų krepšininkai.

Toronto, Etobicoke ir 
Yorko miestuose

KREIPTIS:

Š. Amerikoje pirmoji mūsų 
krepšininkų išvyka į P. Ame
riką buvo teigiamai vertina
ma sportiniu ir tautiniu po
žiūriu. Krepšininkų išvyka 
Australijon taip pat nuskam
bėjo plačiai ir labai teigiamai. 
Kitos reprezentacinės išvy
kos, įskaitant Europą (krep
šinis ir tinklinis), buvo pla
čiai komentuojamos ir lietu
viams ypatingai džiugios. Tai 
didelio darbo, nepaprasto 
ryžto ir gero susiorganizavi- 
mo pasekmė.

Organizaciniai mūsų reika
lai vystėsi taip pat sistemin
gai, žinoma, kartais su tam 
tikra stagnacija, kartais su 
stipresnės veiklos momentais 
ir išsilaikė iki šių dienų. At
virai šnekant, ir šiandien 
remiamės organizacine siste
ma ir sugebame organizuoti 
metines Sąjungos žaidynes 
daugelyje sporto šakų, kurios 
sutraukia būrius sportinin
kų, jau net iš trečios ir ketvir
tos kartos. Tai nuopelnas va

North Yorko, Scarborough 
miestuose ir East Yorko 
priemestyje

KREIPTIS:

dovų ir bendrosios vyraujan
čios nuotaikos.

Po keturių dešimtmečių pra
dedame dairytis aplink ir ne
norom klausiame: “Kas gi to
liau?”

Sportinė mūsų reprezentaci
ja, kaip anais laikais Vokie
tijoje ar Š. Amerikoje, šian
dien yra nustojusi prasmės. 
Visame pasaulyje sporte pa
žanga pasiekė labai aukštą 
lygį- Nors ir gera mūsų krep
šininkų rinktinė jau nebega
lėtų varžytis su reguliariomis 
valstybinėmis komandomis. 
Turime susigyventi su minti
mi daugiau bendrauti laisvo
jo pasaulio lietuvių tarpusa
vio varžybose.

Organizacinėje srityje jau 
pradedame jausti silpnėjimą. 
Mūsų niekuomet nepailsdavu- 
sių vadovų dauguma vieni jau 
pasiekė, kiti priartėjo prie 
pensininkų amžiaus ribos. 
Jaunieji gi vis dar nerodo 
pakankamai savanoriško noro 
darbui. Taigi plačiau reikš
tis kaip iki šiol ir išlaikyti to
lygų darbo ir buvusios siste
mos balansą darosi sunku. Be
lieka grįžti prie ankstesnio, 
kiek pakeisto šūkio: “Lietu
viai sportininkai išeivijoje 
būkime gyvį!” Būkime gyvi, 
dirbkime lietuviškoje aplin
koje ir laikykimės lietuvių 
gretose.

Atgaivinti sportinę veiklą 
ir tęsti organizacinį darbą 
yra galimybių, ir jau rodosi 
vienas kitas pragiedrulis.

Šiandien slidininkų eilėse 
matyti daug jaunų lietuvių, 
pradedant jaunučiais. Juos 
moko ir organizuoja vietiniai 
klubai. Reikėtų juos įjungti 
į mūsų gretas. Krepšinyje pra
dedame kai kur dirbti taip pat 
su jaunučiais. Naujos šakos, 
kaip ledo ritulys, kėgliavimas, 
gražiai reiškiasi. Golfo spor
te yra būreliai jaunųjų taip 
pat.

Pastaruoju metu ŠALFASS 
centro valdybą pasiekė žinįa 
apie naujo sporto klubo “Per
kūnas” gimimą Toronte. Tai 
jau jaunosios kartos inicia
tyvos vaisius. Kol kas jų sporto 
šakos yra tinklinis ir krepši
nis. Be abejonės, jau laikas 
susilaukti daugiau jaunesnių 
vadovų su panašia iniciatyva 
ir atiduoti jiems organizaci
nius rūpesčius, nes tik jie gali 
atgaivinti varžybinę ir orga
nizacinę mūsų sporto veiklą.

Esamos ŠALFASS organi
zacinės ir varžybinės sistemos 
turėtume dar laikytis. Ji yra 
lanksti. Joje yra daug varžy- 
binio ir konkurencinio mo
mento. Pati vadovybė ir spor
to apygardų komitetai turėtų 
būti renkami iš jaunesniųjų, 
atkreipiant dėmesį į kvalifi
kacines, tautines ir pasiauko
jimo savybes. Taigi ateitis pri
klauso jaunesniajai kartai.

Prisimindami tą lietuvio 
sportininko entuziazmą, kurį 
mes turėjome pokario metais 
atvykę į šiuos svetingus kraš
tus ir jo nepraradome per 40 
veiklos metų, norime jį matyti 
ir mus pakeičiančioje jaunes
niųjų vadovų kartoje.

Artėjant metiniam ŠAL
FASS atstovų suvažiavimui, 
kuris įvyks kovo 14-15 d.d. To
ronte, rimtai pagalvokime 
apie mūsų sportinės veiklos 
ateitį, būtent kaip ją sustip
rinti, kaip vadovavimą per
leisti jaunesnei, energinges
nei kartai ir kaip tą veiklą 
išvystyti, kad ji vėl būtų pa
traukli mūsų lietuviškam jau
nimui. Šios minties vedami, 
rimtai padiskutuokime. Juk 
tam atstovų suvažiavimai ir 
yra šaukiami.



Vilniaus sritis — kovotojų žemė
Naujas Br. Kviklio “Lietuvos bažnyčių” tomas — Vilniaus arkivyskupija

ALĖ RŪTA

Autorius Br. Kviklys, prieš 
savo įžanginį žodį (lietuvių ir 
anglų kalbomis), šį “Lietuvos 
bažnyčių” tomą skiria “Lietu
vos krikšto atnaujinimo ir Vil
niaus vyskupijos įsteigimo 600 
metų (1387-1987) sukakčiai pri
siminti”.

Kaip ir kituose tomuose, au
torius gale knygos, po plačios 
bibliografijos, dėkodamas su
žymi vardus visų bendradar
bių, nuotraukų tiekėjų, talki
ninkų.

Autoriaus žodį, kuriame api
būdinamas knygos tikslas ir 
apimtis, į lenkų kalbą išver
tė Jonas Dainauskas. Kiekvie
ną bažnyčią architektūriniu 
požiūriu aprašė dr. Jurgis Gim
butas; tie aprašai, atrodo, tiks
lūs, moksliški ir pavaizduoti 
nuotraukomis, kurių visoje 
knygoje labai daug.

Knygos redakciją sudarė: 
Bronius Kviklys, Jonas Dai
nauskas, Tėv. dr. Anicetas 
Tamošaitis, SJ, Pov. Vaiče
kauskas; talkininkai: Vero
nika Kulbokienė, Nijolė Gra- 
žulienė, kun. dr. Viktoras Rim
šelis, MIC. Fotografai: Juozas 
Mažeika, Jonas Tamulaitis, 
Pranas Gasparonis. Žemėla
pis paruoštas Vitaliaus Matu
laičio. Korektorius — Vladas 
Civinskas, rinkėja — Ona Gin- 
tautienė.

Visi čia suminėtieji atliko 
tikslų ir švarų spaudos dar
bą. Nors, nekritikuojant, o tik 
patikslinant, reikia paminėti 
porą (turbūt, korektūros) klai
dų: 198 psl. rašoma: . . vie
tovė minima Marburgiečio 
kronikoj — tarp Vilniaus ir 
Trakų 1934 m. įvyko lietuvių 
kovos su kryžiuočiais”. Tik
rai negalėjo būti kovų su kry
žiuočiais 1934 m.! Ir 201 psl., 
tame pat skirsnely, dukart pa
rašyta: “Parapija (Lentvario) 
priklauso Trakų dekanatui”. 
Tokių klaidų, palyginti, labai 
nedaug.

Vietomis yra turinio pasi
kartojimų, ypač kai kurių ku
nigų nuopelnų aprašymuose; 
pv?. kunigai — Jonas Burba ąr 
M. Rudzis, minint juos kelio
se parapijose, pakartojami ir 
jų darbų bei vargų aprašymai. 
Tačiau, iš kitos pusės, gal, pa
rapijas aprašant, Vilniaus sri
ties kovų ir kančių įspūdis 
kaip tik paryškėja, kartojant 
kunigų tą patį darbą, tuos pat 
vargus, juos kilnojant iš vie
tos į vietą. Gal tų žmonių he- 
rojizmo suglaustai ir nebūtų 
galima pavaizduoti. Tai tik pa
stabos, o ne kritika.

Kiekviena vietovė šioje kny
goje aprašyta plačiai, ryškiai 
charakterizuojant bendrą pa
rapijos veiklą ir net pavienius 
jos veikėjus.

Vilniaus arkivyskupijos baž
nyčios valstybiškai priklauso 
(šioje knygoje pavaizduotos) — 
Lietuvos, Gudijos ir Lenkijos 
(sovietinėms) respublikoms; o 
bažnytinės administracijos po
žiūriu — visa Vilniaus arki
vyskupija sudaro vieną (iš pen
kių) Lenkijos metropolijų (jau 
nuo 1925-tų metų).

“Vilniaus arkivyskupijos” 
pirmoje dalyje buvo aprašyta 
40 Vilniaus miesto ir priemies
čių bažnyčių; antroje dalyje

NORA-VILHELMINA-MARIJA 
ŠIMKUTĖ, baigusi psichologijos 
studijas daktarės laipsniu (Ph.D.) 
1986 metų rudenį. Magistrės laips
nį gavo Akadijos, N. Škotijoje, 
universitete, bakalaurės — Toron
to universitete. Studijas gilino 
Cincinatti, JAV-se. Šiuo metu ke
liauja po Š. Afriką

• Nesijausti tremtiniu tėvynė, 
nelaisvės akivaizdoje — reikštų ne
pergyventi bei neįsisąmoninti tau
tinės dramos ir nealveikti į tautos 
nelaimę.

A. MACEINA

(šioje knygoje) — 82 bažnyčios 
bei parapijos. Paminėtos ir 
kelios Lietuvos pilys: Krėvos, 
Medininkų, Alšėnų, Ašmenos, 
Lydos, Gardino, Naugarduko 
ir kt.; yra jų nuotraukos. Isto
riškai žinomos senosios Lietu
vos sostinės: Naugardukas, 
Trakai, Vilnius.

Aprašydamas bažnyčių ir 
parapijų likimą istorijos sū
kuriuose, Br. Kviklys, pagal 
surinktą gausią medžiagą, įro
do tų sričių lietuviškumą, pa
laipsniui mūsų kalbos tirpimą 
parapijų gyvenime ir tirpimo 
priežastis.

Sričių lietuviškumą liudija 
upių, ežerų, vietovių vardai: 
Drūkšiai, Pelekai, Alšėnai, Sa
los ir t.t.; taip pat lietuviškos 
pavardės, nors ir aptrupėju- 
sios: Jurgut, Krutul, Pečiui, 
Piktel, Petroš ir t.t. Istoriniuo
se neganduose tos sritys kei
tėsi, sąmoningumas slopo, nu
tautėjo: pirma sugudėjo, pas
kui sulenkėjo, o sovietiniame 
laikotarpyje — surusėjo.

Knygoje matome daug hero
jiškų ir tragiškų lietuviško 
atsparumo svetimiesiems pa
vyzdžių; užtat šią knygą įdo
miau skaityti, negu dažną ro
maną .. . Čia paminėsim kai 
ką iš tų herojiškų įvykių ir 
kančių.

Kiekvienas laikotarpis mū
sų tautai nešė skirtingus pa
vojus; žmonių atsparumas se
niau, rodės, dar augo, bet vė
liau jėgos ėmė silpti.

Pavyzdžiui, Eišiškėse para
pijiečiai narsiai kovojo prieš 
lenkiškas pamaldas jų bažny
čioje; Ignalinoje — lygiai var
go lenkų ir sovietinės oku
pacijos metu. Liūdniausia, 
kad net lietuviai kunigai daž
nai tada buvo mūsų kalbos ir 
tautinės sąmonės priešais. 
Kovose išryškėdavo pavieniai 
dvasiškiai, didelės asmeny
bės; deja, jų jėgos dažnai bū
davo per mažos nugalėti savuo
sius ir svetimuosius prie
šus.. . Vienas tokių, pavyz
džiui, atsidavęs bažnyčiai ir 
lietuvybei, buvo kun. M. Rudis 
(Rudzis), miręs 1933 m. Tai Ka
lesninkų klebonas lenkų lai
kais. Sovietų Taikais*tėn pat 
iškilo ir kun. Bronius Lauri
navičius, 1981 m. Vilniuje su
važinėtas sunkvežimio . . . 
Marcinkonyse lenkai griovė 
kryžius, engė tikinčiuosius; 
kun. Pr. Raštutis buvo net nu
žudytas (1920). Nederlinga ten 
žemė, neturtingi žmonės, mitę 
daugiau žuvim, grybais .. . Bet 
dideli buvo kovotojai, nesi
gailėję lėšų ir jėgų . . .

Tarp dešimčių savųjų, ku
rie engė lietuvius, kaip graži 
išimtis iškyla generolas Čeka- 
vičius, atnaujinęs (1912) Šven
čionių bažnyčią, rėmęs kovoto
jus, net prašęs po jo mirties 
giedoti vien lietuviškai . . .

Buvo Švenčionyse ir gerų 
kunigų: Jonas Burba, N. Švogž- 
lys-Milžinas ... Apie kun. J. 
Burbą parapijoje išlikę gra
žių anekdotų, kaip apie Anta
ną Strazdelį. . . “Ryto” gim
nazija ir “Ryto” bei “Šv. Ka
zimiero” dr-jų gausūs skyriai, 
kitos lietuviškos organizaci
jos — tai tie šviesūs taškai, 
kovose ugdę ir stiprinę žmo
nes, palaikę jų dvasią per il
gus vergovės dešimtmečius.

Tverečiuje tautinis atgimi
mas prasidėjo nuo 1863 m. su
kilimo ir ištvėrė ko ne šimt
metį — per tokius asmenis, 
kaip kun. J. Burba, kun. Ciba- 
vičius, vargonininkas Karpa
vičius, knygnešys Malinaus
kas, Mykolas Masiulis (nubaus
tas už slaptą mokyklą), kun. 
M. Rudzis, tautosakininkas 
Leonas Bielinis . . .

Valkininkų parapija taip 
pat buvo karštų kovų vieta. 
Įsisteigęs čia pranciškonų 
vienuolynas (1635) netrukus 
rusų buvo uždarytas, vėliau 
virtęs cerkve. Katalikai ta
čiau vėl įsigalėjo, ir jokia 
priespauda negalėjo nuslo
pinti. Lenkų okupacija buvo 
čia žiauri: vienu metu užda
ryta net 16 mokyklų. Tada lie
tuviai veikė per draugijas, iš
laikė net savą dzūkų tarmę . . . 
Minėtinas kun. Silvestras Gim
žauskas (1844-97), vienas di
džiausių spaudos draudimo 
metu veikėjų: rašytojas-poe- 
tas, pamokslininkas, kovoto
jas prieš girtavimą, prietarus.

Varėna, kurią demarkacijos 
linija perskyrė į Senąją Va
rėną (Lietuvos) ir Naująją Va
rėną, su geležinkelio stotim, 
— lenkų pusėj. Gražūs pušy
nai, vasarvietė, bet žmonės 

labai kentė nuo lenkų, vėliau 
— nuo komunistų.

Kun. Z. Žeidys Vidiškių para
pijoj kovojo su dvarininku 
Dorochovu; jį rėmė vilnietis 
teisininkas Bronius Račins- 
kas-Račys (gimęs 1912); jie nu
teikė ir liaudį. Vosiūnų para
pijoj už lietuvišką veiklą bu
vo baudžiamas ir lituanistas 
Aleksas Dundulis (dabar Čika
goj).

Vokiečių okupacijos laikais 
čia religiniai reikalai irgi 
buvo pablogėję, ypač gudiško
se srityse, kurios liko be ku
nigų, jų daugumai emigravus 
(1941-44) į Lenkiją. Vokiečių 
laikais tik šeši tų sričių ra
jonai buvo priskirti Lietuvai: 
Švenčionių, Vidžių, Adutiškio, 
Astravo, Varanavo ir Rodū
nios. Vyskupo Jalbžykovskio 
jie buvo spaudžiami, lenki
nami.

Po Antrojo pasaulinio ka
ro, sovietams priskyrus didelę 
Vilniaus arkivyskupijos dalį 
Gudijos arba Lenkijos respub
likoms, vėl žmonės visomis 
galiomis kovojo iž lietuvybę 
bažnyčiose ir gyvenime. Pa
vyzdžiui, Gervėčiuose (Gudi
jos srity) išaugo tokie dideli 
kovotojai, kaip vysk. Julijo
nas Steponavičius, kun. Bro
nius Laurinavičius ir kiti.

Lazūnų parapijoje lietuviš
ka tarmė (dabar jau nykstanti) 
sudomino lyginamosios kalbo
tyros mokslininkus; išleista 
net knyga: “Lazūnų tarmės 
žodynas. “Lazūniškiai pasi
žymėję tautiniu didvyriškumu: 
iš ten keli kaimiečiai pėsti 
ėjo 120 kilometrų į Vilnių, 
kad tik pamatytų Lietuvos ka
riuomenę (1939). Lazūnietis 
Baranauskas, kad gautų sūnui 
leidimą lankyti lietuvių gim
naziją Vilniuje, per savaitę 
pėsčias nuėjo 300 km į Varšu
vą, asmeniškai pasimatyti su 
ministeriu pirmininku; leidi
mo jis negavo.

Rodūnės parapijoje vyko di
delės kovos. Lentupyje vokie
čių laikais nemažai lietuvių 
išžudyta.

Šią knygą skaitant, išryškė
ja visa Viljęiąus sritis did- 
vyrių žemė! Nederlinga žemė,' 
skurdi materialiai, bet žmo
nės kantrūs, tvirto charakte
rio, metų metais kovoję žūt
būtinę kovą dėl tikėjimo ir 
ypač dėl savo kalbos. Deja, 
dabar ir gudiškose, ir lenkiš
kose srityse ta kova jau blės
ta, nes komunistai nuolat 
spaudžia su ateistine ir su 
rusiška propaganda bei prie
varta. Daug nekaltai žuvusių, 
praradusių namus. Uždarytos 
bažnyčios: paverstos arklidė- 
mis, sandėliais, ateistiniais 
muziejais, cerkvėmis . ..

Iš Vilniaus arkivyskupijos 
sričių yra kilę nemažai žymių 
lietuvių tautai žmonių: poe
tas Adomas Mickevičius (“Tė
vyne, tu man kaip sveikata”), 
rašto žmonės — Liudvikas 
Kondratavičius-Syrokomlė, 
Silvestras Gimžauskas, Alek
sas Dundulis, Veronika Ma- 
minskaitė-Kulbokienė, geo
grafas prof. Stepas Kolupai
la ir kiti. Iš ten kilęs ir vysk. 
Julijonas Steponavičius, ad
ministravęs Vilniaus arkivys
kupiją 1957-61 m., paskui ko
munistų ištremtas į Žagarę.

Knygos pabaigoje autorius 
nežymiai pasisako, kad pir
mutiniu Lietuvos krikštu rei
kia laikyti Mindaugo krikštą; 
prieš 600 metų buvo pirmojo 
krikšto tęsinys ir galutinis 
Lietuvos apsikrikštijimas, ku
rio atminimui dedikuota ir ši 
svarbi knyga.

Bronius Kviklys jau beveik 
ir baigia Lietuvos bažnyčių 
įamžinimą knygose; dar liko 
tiktai Kaišiadorių vyskupija. 
Kas toliau? Kokie autoriaus 
planai? Gal protestantų baž
nyčios? Gal pravoslavų cerk
vių nelemta įtaka Lietuvai 
amžių eigoje? Gal mokyk
los? . . .

Šis autorius visada turėjo 
didelių planų ir visada sten
gėsi juos įvykdyti.

Bronius Kviklys. LIETUVOS 
BAŽNYČIOS. 5. Vilniaus Ar
kivyskupija II. Išleido Ame
rikos Lietuvių Bibliotekos 
leidykla Čikagoje 1986 m. Dai
lininkas ir techninis redak
torius — Petras Aleksa. Spau
dė M. Morkūno spaustuvė. Tira
žas — 1500 egzempliorių. Kai
na — 20 dol., su persiuntimu 
— 23 dol. Gaunama leidykloje: 
3001 W. 59th Street, Chicago, 
Illinois 60629, USA, ir pas kny
gų platintojus.

Vilniaus šv. Teresės šventovė, prisiglaudusi prie Aušros Vartų

Baltiečių tragedija muzikos kūrinyje
Kanadoje gyvenančio latvio kompozitoriaus Talivaldžio 

Keninš kūrinys “Gloria”

Simfoninis Toronto orkest
ras, Mendelsono choras ir El
mer Iselerio dainininkai 1987 
m. lapkričio 24 d. Tompsono 
salėje atliks latvio kompozi
toriaus Talivaldžio Keninš 
kūrinį “Gloria” kuriame atsi
spindi Baltijos tautų trage
dija — deportacijos, sibirinės 
kančios ir daugelio mirtis.

Kūrinio libreto pagrindą 
sudaro liturginis himnas 
“Gloria in excelsis Deo” 
(Garbė Dievui aukštybėse) 
su įtarpais solistams — teno
rui, kontraltui ir bosui. Tie 
įtarpai' yra ištraukos iš Šv. 
Tėvo Jono XXIII, Martino Lu- 
therio Kingo kalbų ir lietuvai
tės laiško iš Sibiro laisvajam 
pasauliui. Štai jos laiško teks
tas:

“Viešpatie, suskaičiavai 
mano nuodėmes, nubaudei 
mane ir mano Tautą už Šio pa
saulio kaltes. Aš tebegyvenu 
siaubą tos baisios valandos, 
«kai -mes buvoiT^AWiromi iš sa
vo namų pačiąine vidurnaktyje 
ilgai, nelemtai kelionei į 
siaubo ir ledo karalystę. Ma
no vyras buvo nužudytas, ma
no vaikai mirė, nes nebeuž
teko medžių žievės, nebebuvo 
samanų jiems maitinti. Mano 
siela draskoma, mano kūnas 
miršta. Pasigailėk manęs! Aš 
nešiau savo ir savo brolių 
kryžių su įniršiu, desperacija 
ir atsidavimu. Ši kančios ša
lis negali būti mano. Mano ša
lis yra svetimųjų rankose. Nė
ra pasaulyje vietos, kur aš ga
lėčiau eiti, išskyrus Tavo ka
ralystę. Viešpatie, priimki da
bar mano tikėjimą ir mano kan
čią. Atidaryki savo amžinosios 
karalystės vartus ir teiki man 
nesibaigiančios taikos palai
mą” (versta iš anglų kalbos).

Latvijos garbės konsulas 
Kanadai dr. Upenieks savo 
pranešime spaudai apie šį 
laišką rašo: “Ši kilni moteris 
keliais sakiniais išreiškė vi
są baltiečių tragediją tokiu 
stipriu jausmu, tokia vidine 
jėga, dvasine gelme, kuri sting
do mūsų širdis iš nuostabos ir 

Muzikas ELMER ISELER, sutikęs diriguoti koncertui, kuriame bus 
atliktas latvio kompozitoriaus TALIVALDŽIO KENINŠ kūrinys “Gloria” 
1987 m. lapkričio 24 d. Toronte, Tompsono salėje. Tame kūrinyje išreikšta 
Baltijos tautų tragedija ir įkomponuotas Sibiro tremtinės lietuvaitės 
laiškas laisvajam pasauliui

baimės. Tai verčia mane ste
bėtis, kaip mažai žmonės pa
žengė žmoniškumo srityje nuo 
tų laikų, kai Kainas užmušė 
savo brolį Abelį”.

Šiuo Keninšo kūriniu sim
foninis Toronto orkestras pra
dės 1987-88 metų koncertų se
zoną. Tikimasi, kad šis kon
certas bus rekorduojamas 
CBC radijo ir televizijos. Inf.

ŽENTĄ TENISONAITĖ

Pavasaris
Toli kalnuose sniegas 
ir geležiniai šešėliai 
sukasi ratu aplink 
keistas pilis ir tiltus, 
kuriuos pastatė laikas.

Sustingusios upės ir 
suakmenėjęs vėjo balsas 
pasakoja apie grįžtančią 
Šviesą . . .

Nutilk ir klausyk, 
kaip gieda DieVo balsas 
spalvose . . .

Žiema
Man nereikia nei žodžių, nei kalbos, 
kada vėjas už lango krumpliuotais 
pirštais klibina mano langus.
aš paišau akvareles
sniego spindinčiose žvaigždėse . . . 
Žiemos miego spalvingos mintys 
švelniais pirštais glosto mano sielą, 
kaip eilėraščiai, kuriuose gyvena 
Dievas . . .

Atsiųsta paminėti
MEDICINA, Pasaulio lietuvių 

gydytojų sąjungos žurnalas, 1986 
m. 2 (68) nr. Redaktorius — Vac
lovas Šaulys, M.D., administrato
rė — Sofija Blažys (3038 W. 59th 
St., Chicago, IL 60629, USA). Žur
nalas išeina dukart per metus. 
Prenumerata — $10.00.

TĖVYNĖS SARGAS, 1986 m. 2-3 
(64-65) nr. Redaktorius - Algirdas 
J. Kusulaitis, administratorius 
- Adomas Viliušis (4050 S. Camp
bell, Chicago, IL 60632, USA). Šiam 
žurnalui 1986 m. suėjo 90 metų am
žiaus.
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Cl KLILTMEJE VEIKLOJE
“Nidos” knygų klubas Brita

nijos Londone išleido ir sausio 
pradžioje nariams išsiuntinėjo 
okupuotoje Lietuvoje viešėju
sios Alės Rūtos kelionės įspūdžius 
“Tarp ilgesio ir tėviškės". Tie 
įspūdžiai, turintys daugiau kaip 
300 psl., yra 113-tasis “Nidos” 
knygų klubo leidinys. Jau atspaus
dintas ir buvusios Los Angeles 
dramos sambūrio vadovės Dalilos 
Mackialienės romanas “Beržas už 
lango", kuriame vaizduojamas vie
nos šeimos pabėgimas iš Lietuvos 
ir įsikūrimas Amerikoje. Klubo 
nariam D. Mackialienės debiuti
nis romanas bus išsiuntinėtas šį 
rudenį.

Niujorke nutilo du muzikiniai 
vienetai — “Harmonija” ir vyrų 
choras “Perkūnas”, pasitraukus 
vadovui muz. Viktorui Raliui, grį
žusiam tęsti muzikos studijų. Pas
kutinis “Harmonijos” koncertas 
įvyko 1986 m. lapkričio 15 d. Šv. 
Petro ir Pauliaus lietuvių parapi
jos salėje Elizabethe, N. J. “Har
monija” atšaukė anksčiau numaty
tus koncertus Australijos lietu
vių dienose 1986 m. pabaigoje. 
“Mūsų pastogė" Australijos lietu
viams aiškina, kad kai kurie “Har
monijos” nariai negavo dviejų sa
vaičių atostogų iš savo darbovie
čių kelionei Australijon. Voka
linį "Harmonijos” kvintetą prieš 
ketverius metus įsteigė muz. V. 
Ralys, o Niujorko vyrų chorą, vė
liau pasivadinusį “Perkūnu”, 1963 
m. suorganizavo buvęs Kauno ope
ros sol. Vladas Baltrušaitis, mi
ręs Čikagoje 1975 m. liepos 27 d. 
Kai V. Baltrušaitis 1967 m. grįžo 
Čikagon, "Perkūnui” vadovavo 
Vytautas Strolia, jo pavaduoto
jas Vytautas Daugirdas ir nuo 
1979 m. — Viktoras Ralys.

Poetui Bernardui Brazdžioniui 
įamžinti jau keleri metai kuria
mas dokumentinis filmas, kuriam 
panaudojamos ankstesnių senų fil
mų iškarpos, vaizdajuostė n įrašy
tas dabartinis B. Brazdžionio gy
venimas, Alės Rūtos pasikalbėji
mas su juo. Filmo gamintoju yra 
pakviestas Paulius Jasiukonis, 
turintis savo studiją Hollywoode, 
kurioje atliekamas baigminis fil
mų redagavimas, specialių garsų 
ir muzikinio fono įjungimas, fil
mų pavadinimų įrašai su aktorių 
bei kitų kūrėjų pavardėmis. P. 
Jasiukonis jau yra paruošęs B. 
Brazdžioniui skirto filmo “juod
raštį", kurį belieka nudailinti, 
papildyti naujais intarpais. Fil
mo finansavimu rūpinasi specialus 
komitetas, lig šiol jam išleidęs 
keliolika tūkstančių dolerių. Pasi
girsta balsų, kad filman reikėtų 
įjungti ir B. Brazdžionio eilėraš
čių tekstu sukurtų dainų, jo pa
ties atliekamų deklamacijų. Fil
mo gamintojo ir redaktoriaus P. 
Jasiukonio laukia daug galimybių.

Julius Gaidelis, talentingas iš
eivijos kompozitorius, mirė Bos
tone 1983 m. sausio 6 d. Ketvir
tųjų mirties metinių proga velio
nis prisimintas š. m. sausio 4 d. 
Petro Viščinio vadovaujamoje ra
dijo valandėlėje “Laisvės varpas”, 
skirtoje Bostono bei apylinkių 
lietuviams. Prisiminimu pasirū
pino J. Gaidelio kadaise vado
vautas Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos choras ir jį garbės nariu 
paskelbusi Martyno Jankaus šau
lių kuopa Brocktone. P. Viščinis 
velionies prisiminimą pradėjo jo 
sukurta “Malda už tėvynę", o už
baigė daina “Mes žengiam”, ku
rios įrašą yra įdainavęs J. Gaide
lio vadovautas Bostono lietuvių 
vyrų choras. Apie J. Gaidelio mu
zikinę veiklą bei kūrybą kalbėjo 
muz. Vytautas Strolia ir kompoz. 
Jeronimas Kačinskas. Lietuviško
sios muzikos archyve esančius J. 
Gaidelio kūrinius aptarė vedėjas 
Juozas Kreivėnas. Jis prašė tau
tiečius, turinčius J. Gaidelio kū
rinių, paskolinti juos archyvui, 
kad būtų galima padaryti kopijas. 
J. Kreivėnas taipgi nagrinėjo sun
kumus lietuviams kompozitoriams 
patekti į pasaulinių kompozito
rių eiles. Su tais sunkumais teko 
susidurti ir J. Gaideliui, kai jo 
“Ketvirtoji simfonija”- buvo pa
siūlyta Pulitzerio premijai. Ver
tintojai pareikalavo šio kūrinio 
įrašo, kurio neturėjo J. Gaidelis. 
Įrašui padaryti reikėjo brangaus 
simfoninio orkestro. J. Gaideliui 
bei jo rėmėjams nepavyko sutelk
ti lėšų orkestrui pasamdyti. Su
sidariusia galimybe laimėti Pulitze
rio premiją nebuvo pasinaudota. 
Intarpus tarp kalbėtojų užpildė 
J. Gaidelio kūrinių įrašai: sol. D. 
Mongirdaitės atlikta “Gėlių žie
dų” arija iš operos “Dana”, Bos
tono lietuvių mišraus choro — iš
trauka iš kantatos apie Lietuvą, 
pianisto Andriaus Kuprevičiaus — 
ištrauka iš “Mažosios siuitos".

Kaimišką liaudies kapelą “Dzū
kija” rajoniniuose Alytaus kultū
ros namuose 1957 m. suorganizavo 
meno vadovas Juozas Karpavičius. 
Respublikiniame festivalyje 1975 
m. “Dzūkija” buvo pripažinta ge
riausia kaimiška kapela Lietuvo
je. Laureatės vardą tada ji išsiko
vojo ir styunginiame liaudies me
no festivalyje. Per tris dešimtme
čius "Dzūkija" surengė daug kon
certų Alytuje, kitose Lietuvos vie
tovėse, lankėsi Latvijoje, Rusi
joje, Gudijoje, Lenkijoje, Čeko
slovakijoje ir Vengrijoje. Nese
niai “Dzūkijos" muzikantai grįžo iš 
koncertinės viešnagės Vietname.

Antano Venclovos 1986 m. pre
mija už grožinės literatūros ver
timus į lietuvių kalbą paskirta 
Aleksiui Churginui. Jis yra išver
tęs į lietuvių kalbą žymiausius V. 
Šekspyro, J. V. Gėtės, Dantės, 
Ovidijaus, Vergilijaus, Bairono, 
A. Puškino, F. Garsijos-Lorkos 
bei kitų rašytojų kūrinius. At
rodo, premijos paskyrimas susie
tas su artėjančia deimantine A. 
Churgino amžiaus sukaktimi. Jis 
gimęs 1912 m. gegužės 25 d. Pre
miją įsteigė Lietuvos leidyklų, 
poligrafijos ir knygų prekybos ko
mitetas. Ji kasmet bus skiriama 
sausio mėnesį, A. Venclovos gim
tadienio išvakarėse.

Veiklos keturiasdešimtmetį pa
minėjo Vilniaus universiteto bal
tų filologijos būrelis. Pirmajame 
veiklos dešimtmetyje būrelio na
riai daugiausia domėjosi lietuvių 
kalbos žodynu ir stilistika. Tame 
laikotarpyje buvo išleistas būre
lio narių verstas, docento J. Kabel- 
kos redaguotas žymaus baltisto J. 
Endzelyno darbas “Baltų kalbų gar
sai ir formos”. Vėlesniais metais 
dėmesys nukrypo į fonologinius ir 
apskritai struktūrinius kalbos ty
rinėjimus. Aktyviai stilistų sek
cijai vadovavo prof. J. Pikčilingis. 
Dar vėliau, įsigijus spektro ana
lizatorių, imtasi eksperimentinės 
fonetikos, po kiek laiko — statis
tinių tyrimų. Prof. A. Paulauskie
nės vadovaujama būrelio sekcija 
sudarė atvirkštinį lietuvių kalbos 
žodyną, rinko faktus “Druskinin
kų tarmės žodynui”, kuris jau 
įteiktas leidyklai. Pastaraisiais me? 
tais daugiausia domėtasi akcento
logija ir diachronine lingvistika. 
Baltų filologijos būrelis yra daug 
prisidėjęs prie tarmių tyrinėjimo. 
Būrelio nariai su Vilniaus univer
siteto kraštotyrininkų klubu jau 
dvylika metų dalyvauja metinėse 
ekspedicijose, renkančiose me
džiagą “Lietuvių kalbos žodynui”.

Pirmosios lietuvių dailės paro
dos aštuoniasdešimtmetį “Tie
sos” skaitytojams š. m. sausio 10 
d. laidoje primena Algimantas 
Budrys. Ta istorinė paroda buvo 
atidaryta 1907 m. sausio 9 d. Vil
niuje, P. Vileišio name, kuriame 
dabar yra įsikūręs Lietuvos moks
lų akademijos lietuvių kaibos ir 
literatūros institutas. Pagrindi
niai organizaciniai rūpesčiai te
ko dviem dailininkam — A. Žmui
dzinavičiui ir M. K. Čiurlioniui, 
kurie ir patys buvo įsijungę paro- 
don su savo kūriniais. Atidaryme 
sveikinimo kalbas lydėjo J. Tallat- 
Kelpšos diriguojamo Vilniaus 
“Kanklių” choro dainos. A. Žmui
dzinavičius laiške savo tėvui, Dzū
kijos sodiečiui, džiaugėsi parodos 
sėkme. Esąkasdien atsilanko40-50 
žmonių, kai kurie parodon atva
žiuoja iš labai toli. Jie nupirko 
daug parodos rodinių, ištuštino 
tautinį skyrių, kuriame neliko nė 
vienos juostos, nė vieno žiursto. 
Lankytojus ypač domino P. Rim
šos skulptūra “Lietuvos mokykla 
1864—1904” — prie ratelio sėdin
ti kaimietė moteris, su berniuku 
žvelgianti į knygutę. Skulptūrai 
pozavo P. Rimšos motina. Pats P. 
Rimša gerokai vėliau pasakojo: 
“Šiuo kūriniu norėjau išreikšti 
dėkingumą ir savo mamai, visus 
vaikus išmokiusiai prie ratelio 
lietuviškai skaityti, ir visoms mo
terims, turėjusioms valios ir ener
gijos joms prieinamu būdu kovoti 
su cariniais suvaržymais . . .” Ra
šinio autorius Algimantas Budrys 
cituoja ir žymaus anuometinio Vil
niaus dail. L. Antokolskio įspū
džius: “. . . pirmoji paroda paro
dė, kad lietuvių tarpe esama ke
lių puikių menininkų ir tarp jų vi
sai atskirai stovi Čiurlionis, negin
čijamai įžymi ir originali asmeny
bė, kuria didžiuotųsi kiekviena ša
lis, kiekviena tauta . . .” Pirmo
joje parodoje vyravo tapybos ir 
skulptūros darbai. Be M. K. Čiur
lionio, A. Žmuidzinavičiaus, P. 
Rimšos, parodon įsijungė A. Jaro
ševičius, P. Virbickas, K. Ulians- 
kis, K. Vitkauskas bei kiti daili
ninkai. Grafikoje išsiskyrė A. Ja
roševičiaus kūriniai. v. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400

M6H 1A8 •532-3414
AKTYVAI virš 32 milijonų dolerių

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 9.30-3.30
Antradieniais 9.30-3.30
Trečiadieniais 9.30-3.30
Ketvirtadieniais 9.30-8
Penktadieniais 9.30-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9-12.30

ANAPILYJE skyrius 
veikia sekmadieniais 
9.30 v.r. -1 v.p.p.

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

180-364 d. termin. ind.................. 63/«%
term, indėlius 1 metų................  71/2%
term, indėlius 2 metų................ 73/«%
term, indėlius 3 metų................  73/4%
GIC -1 m. - (met. pal.).............. 8 %
GIC -1 m. - (mėn. pal.).............73/4%
RRSP ir RRIF (pensijos) .........  73/<%
RRSP 1 metų term......................  8 %
spec. taup. s-tą..........................  61/4%
taupomąją s-tą..........................  6 %
taupymo kasd. palūkanų sąsk.. 6 % 
čekių kasd. palūkanų sąsk. ... 3-6 % 
DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo .......................  10’/2%
mortgičius nuo............9’/4% -12 %

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

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 
--------------------- 0--------------------------

MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS
SKAITYTUVĄ (KOMPIUTER|)

A.P GOMES
. RmI Estate* Insurance Ltd. i

Perkant ar parduodant nekil- 
rtojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

“Bache Securities” registruotas atstovas

VILIUS SERGAUTIS, 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

inc. Realtor

patyrusiu atstovu
sąžiningu patarnavimu
asmeniniu patarimu ANTANAS GENYS

1 east mall crescent 232-9000
etobicoke, Ontario M9B 6G8 re*: 231-2839

an independent member broker

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

i 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

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

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

/llICtStP Simpson s, 176 Yonge St.,
rHlalulC Toronto, Ont, M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

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

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

bai — 1.054.909, Saskačevanui 
— 1.000.227, Albertai — 2.348- 
021, Britų Kolumbijai — 2.859- 
261, Jukonui — 23.022, Šiaurės- 
vakarų teritorijoms — 51.384.

Kanados užsienio reikalų 
ministeris J. Clarkas, viešėda
mas Indijoje, vasario 6 d. pasi
rašė sutartį, kuri įpareigoja 
Kanadą ir Indiją keistis suim
tais kriminaliniais nusikaltė
liais. Jie turės būti atiduodami 
teismams Kanadoje ir Indijoje, 
jeigu ten yra padarę nusikalti
mų. Šią sutartį protesto de
monstracijomis Kanadoje suti
ko sikai, pasižymėję keršto 
veiksmais, kurie daugiausia 
nukreipti prieš Indiją. Iš tik
rųjų Kanadai rūpėjo susigrą
žinti siką K. S. Samrą, kuris 
1982 m. teisme Toronte nušo
vė advokatą ir vieną siką, o 
kitą sunkai sužeidė, kai tei
sėjas sikų ginče dėl švento
vės kaltą pripažino K. S. Sam- 
ros grupę. Pastarasis, gink
luotas “Magnum” revolveriu, 
pabėgo iš teismo salės ir din
go. Policijai pavyko nustaty
ti, kad žmogžudžiui K. S. Sam- 
rai pabėgti Kalifornijon pa
dėjo sikai, o iš ten jis taip pat 
su sikų pagalba pasiekė Pun- 
džabo provinciją Indijoje.

Ontario finansų ministeris B. 
Niksonas pranešė, kad šiais 
finansiniais metais provinci
jos pajamos padidėjo $919 mi
lijonų. Iš tos sumos $724 mili
jonai panaudoti biudžete nu
matytiems projektams, o $195 
milijonui — biudžetiniam de
ficitui sumažinti iki $1,3 bili
jono. Ontario valdžios skolų 
palūkanoms padengti šiemet 
reikės $3,5 bilijono. Šiuos 
biudžetinius metus provinci
ja užbaigs š. m. kovo 31 d. Pir
mieji valdymo metai buvo sėk
mingi premjero D. Petersono 
liberalų vyriausybei: padidėjo 
provincijos pajamos ir suma
žėjo biudžetinis deficitas, su 
kuriuo niekaip negalėjo susi
tvarkyti konservatorių vyriau
sybės. Liberalų mažumos vy
riausybė, perimdama valdžią 
iš konservatorių, pasirašė su
tartį su NDP socialistais 1985 
m. birželio 26 d., užtikrinan
čią abipusį bendradarbiavi
mą parlamente dvejų metų lai-

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

kotarpiui. Nors premjero D. 
Petersono liberalų vyriausybę 
vis dar remia socialistų vadas 
B. Rae, ji dabar jau turi tei
sę skelbti naujus provincinio 
parlamento rinkimus.

Ontario parlamente libera
lai ir konservatoriai dabar tu
ri po 51 atstovą, o socialistai 
— 23. Po rinkimų jie turėjo 25 
atstovus, bet du perėjo pas 
valdžią gavusius liberalus. 
Sekantiems rinkimams atsto
vų skaičius padidinamas pęn- 
kiais dėl sudarytų penkių nau
jų rinkiminių apylinkių. Per
nykščiai viešosios nuomonės 
tyrimo duomenys liudija už
tikrintą liberalų pirmavimą: 
už juos tada žadėjo balsuoti 
47% rinkėjų, už konservato
rius — 30%, už socialists — 
21%. Panašūs duomenys vyrau
ja ir dabar, skatindami libe
ralus naujiems parlamento 
rinkimams, kuriuos jie grei
čiausi laimėtų su atstovų dau
guma. Premjeras D. Peterso
nas tada galėtų pradėti savo 
planų įgyvendinimą be socia
listų paramos, kuri kartais 
tampa varžtais liberalams.

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
$200: J. Butkaus vadovaujamas 

Londono lėšų telkimo skyrius; 
$50: Hamiltono DLK Algirdo šau
lių kuopa; M. Kizis, Ed. Valeška; 
$25: J. Vyšniauskas, Daytona 
Beach Regional Lithuanian Ame
rican Club; $20: B. Stončius; $17:
O. Šarūnas; $10: V. Kubilienė, 
Pr. Klimienė, P. Sutkaitis, A. Sta- 
nėnas, D. Keršienė, E. Piatrowska; 
$8: V. Vasiliauskas, A. Petraus
kas, V. Jungelevičius; $7: M. Pri- 
kockis; $6: V. Gražulis; $5: A. Dun
dulis, J. Mačys, R. Tarvydas, B. 
Balčiūnas; $4: K. Račiūnas; $3: 
J. Vyšniauskas, J. Kartis.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$27: M. Vaišvila; $25: E. Karde

lienė, J. Vilimas, F. Walther, O. 
Krasauskas, S. Ignotas, J. Inčiū- 
ra, J. Brazlauskas, E. Dubininkas, 
V. Kubilienė, J. Liudvikauskas, S. 
Bartusevičius, R. Girša, B. Misevi
čius, M. Pareigis, P. Besąsparis, 
J. Besąsparis, K. Baltramaitis, I. 
Mališka, J. Povilaitis, J. Šumskis,
P. Šimkus, K. Zauka, V. Bubelis, A. 
Sakavičius, J. Vyšniauskas, S. Bub- 
lys, J. Sakavičius, E. Bacevičius, 
P. Adams, S. Baršauskas, B. Vidu
giris, Z. Jakubonis, S. Gotceitienė, 
Z. Dobilas, A. Beresnevičius, J. 
Vanston, I. Kablys, B. Giedraitis, 
A. Vazalinskas, B. Saplys, A. Ais
bergas, J. Dagilienė, V. Marozas, 
J. Stankauskas, A. Šulaitis, J. 
Stonkus, O. Šarūnas, S. Martišaus
kas, Z. Žebrauskas, G. Baliūnas, A. 
Stančikas, R. Stančikas-Lovett, A. 
Ragelis, A. Peleckis, V. Januška, 
J. Šaulys, D. Karosas, A. Lakas, S. 
Jucevičius. Už dvejus metus po $25 
rėmėjo prenumeratą atsiuntė E. 
Jokubilius.

Garbės prenumeratą atsiuntė:
$50: V. Timošenka, A. Šepulis, 

dr. J. J. Vingilis, kun. dr. M. V. Man- 
keliūnas; $45: A. Kontrimas; $40: 
S. Šalkauskas; $35: J. Jakubaus
kas, P. Guobys; $30: A. Prunskus, 
L. Krajauskas, N. Kardelis, P. Mic
kus, W. Schvarz, S. Santvaras, E. 
Daniliūnas, M. Laurinavičius, S. 
Kabaila, V. Katelė, D. Martinkus, 
L. Bajorūnas, P. Prankus, K. Dau
nys, J. Radas, L. Ožebergaitė, kun. 
L. Musteikis, Z. Gasiūnas, V. Tschi- 
pilis, A. Senkus, J. Žilionis, V. 
Bireta.

Reiškiame nuoširdžią padėką vi
siems šio savaitraščio rėmėjams.

^ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssa

Devenių kultūros fondo leidiniai
i. 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
J. Andrius, LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, $6.65, JAV

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

St. Petersburg, FL 33733, USA.

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

PARAMA
MOKA:

6’/«% už 90 dienų term, indei.
63/4% už 6 mėn. term, indėlius
71/z% už 1 m. term, indėlius
73/4% už 2 m. term, indėlius
73A% už 3 m. term, indėlius
8 % už GIC 1 m. garantuoti 

investavimo pažymėjimai
73/«% už pensijų planą

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

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

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

IMA:
už asmenines 

paskolas nuo ....11 %
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

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

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

AKTYVAI virš 58 milijonų dolerių

Skautų veikla
• Kaziuko mugei ruošiasi abu 

Toronto tuntai. Pagrindinė tema — 
Lietuvos krikščionybės 600 metų 
sukaktis. Į atidarymą pakviesti — 
vyr. brolijos skautininkas v.s. fil. 
K. Matonis ir vyr. seserijos skau
tininke v.s. fit. St. Gedgaudienė. 
Tėvų komiteto pirm. K. Šapočki- 
nas vasario 8 d. posėdyje aptarė 
su vyr. šeimininke p. Vaitkiene 
mugės valgius. Posėdyje taip pat 
dalyvavo ižd. D. Karosas, ps. St. 
Kuzmas, j.b. A. Stauskas ir F. Moc
kus.

• Lietuvos nepriklausomybės 
šventę “Rambyno” ir “Šatrijos” 
tuntai atšventė vasario 8 d. Mi- 
šiomis ir sueiga. Mišas atnašavo 
prel. J. Tadarauskas, pamokslą pa
sakė kun. E. Jurgutis, OFM, skai
tymus atliko L. Mockutė. Salėje 
įvyko iškilminga sueiga, kurioje 
buvo prisiminti žuvę kovotojai už 
Lietuvos laisvę ir pagerbti gyvie
ji kūrėjai-savanoriai — St. Račiū
nas ir VI. Kazlauskas, kurie trum
pai pasveikino skautus. Sueigai 
vadovavo sk. v.v.sl. G. Sendžikas. 
Laužo programai vadovavo fil. J. 
Neimanienė. J.D.B.

<0® SPORTAS
“AUŠROS” ŽINIOS

Š. m. vasario 4 d. George Harvey 
gimnazijos patalpose įvyko York 
lygos vyrų krepšinio rungtynės 
“Aušra”—“Merit”. Rungtynes lai
mėjo “Aušra” 77:72 (34:28). “Auš
ros” komandoje žaidė: S. Žulys 22, 
E. Norkus, R. Underys 6, V. Gata- 
veckas 30, V. Dementavičius 2, K. 
Bartusevičius, G. Simpson 4, V. 
Nycz 13.

“Aušros” klubo metinis narių 
susirinkimas ir valdybos rinkimai 
įvyks kovo 8 d., po 10.15 v.r. Mišių 
Prisikėlimo parapijos muzikos 
studijoje. K. Š.

Š. Amerikos lietuvių 
sporto žaidynės

37-sios Š. A. lietuvių sporto žai
dynės įvyks 1987 m. gegužės 16-17 
d.d. Niujorke. Jas vykdo Niujorko 
lietuvių atletų klubas. Šios žai
dynės skiriamos paminėti 50 me
tų sukaktį nuo Lietuvos rinktinės 
laimėjimo Europos krepšinio pir
menybių 1937 m. Rygoje.

Žaidynių programoje — krep
šinio, tinklinio, šachmatų, raket- 
bolo ir plaukimo pirmenybės. 
Plaukime vyks kartu ir Š. A. bal- 
tiečių pirmenybės.

Krepšinio pirmenybės numa
tomos vyrų A, vyrų B, jaunių A, 
jaunių B ir jaunių C.

Tinklinio pirmenybės planuo
jamos vyrų, moterų, mergaičių 
A ir mergaičių B klasėse.

Krepšinyje ir tinklinyje — prie
auglio A klasei priklauso gimę 
1968 m. ir jaunesni, prieauglio B 
— gimę 1970 m. ir jaunesni, prie
auglio C — gimę 1972 m. ir jaunes
ni.

Vyrų A klasę sudaro iškilesnės 
komandos, atrinktos ŠALFASS 
krepšinio komiteto. Likusios ko
mandos žaidžia B klasėje, kur 
gali dalyvauti ir vyrų A klasės 
komandas turinčių klubų antro
sios komandos.

Tinklinyje — komandų skaičius 
neapribojamas.

Krepšinyje kiekvienoje kla
sėje gali dalyvauti ne daugiau 
kaip 8 komandos, reikalui esant, 
atrinktos pagal apygardinių pir
menybių duomenis ar pagal 
ŠALFASS krepšinio komiteto bei 
centro valdybos nurodymą, arba 
vykdant preliminarinius prieš- 
žaismius.

Preliminarinė registracija vi
soms sporto šakoms iki 1987 m. 
kovo 15 šiuo adresu; Pranas 
Gvildys, 93 Wheeling Ave., Sta
ten Island, NY 10309. Tel. (718) 
356-7871 namų; (212) 839-2722 
darbo.

1987 m. Š. Amerikos lietuvių 
ledo ritulio, kėgliavimo ir stalo 
teniso pirmenybės įvyks 1987 m. 
gegužės 9 d. Toronto, Ont. Vykdo 
Toronto lietuvių ledo ritulio klu
bas. Šios varžybos yra dalis 37-jų 
Š.A.L. sporto žaidynių. Pirmeny
bių koordinatorius — Rimas Ku- 
liavas, 297 Kennedy Ave., Toron
to, Ont. M6P 3G4. Tel. (416) 766- 
2996.

ŠALFASS centro valdyba

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

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

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

Telefonai: 532-8723 ir 532-1149

Taupyk ir skolinkis pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE PARAMA

ALFONSAS GARBENIS, sn. (tėvas), ALFONSAS GARBENIS, jn. (sūnus), 
sueina į vieną įstaigą. Po 35 metą 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 - mortgičią, palikimą, investaciją. (V. Day Capital 
Gains) ir patarėjas kituose nekilnojamo turto reikaluose.

daiva t. dalinda j B-A.
associate broker

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

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

miegamąją namas. Kaina - $269.900.
2. BLOOR WEST VILLAGE-erdvus keturių miegamųjų namas 

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

tuotas. Kaina - $149,900.

‘NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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

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

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

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

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

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



TORONTO
Vasario 16 šventė Toronte 

buvo atšvęsta su derama rim
timi įvairiais renginiais — 
kitataučių svečių priėmimu, 
vėliavų pakėlimu Toronte ir 
Mississaugoje, pamaldomis, 
akademine programa Anapilio 
salėje. Visuose renginiuose 
dalyvavo daug tautiečių. Šven
tės aprašymas — sekančiame 
“TŽ” nr.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventėje vasario 15 d. Toronte- 
Mississaugoje Kanados Lietu
vių Bendruomenės surinkta 
$8,591; prie Prisikėlimo para
pijos šventovės — $2259.00, 
prie Lietuvos kankinių — 
$795.00, Lietuvių namuose 
$210.00. Likusi suma surinkta 
Anapilyje per pagrindinį mi
nėjimą.

A. a. advokatas Algis Puteris. 
37 m. amžiaus, mirė 1987 m 
vasario 11 d., palaidotas vasa
rio 14 d. Šv. Jono lietuvių kapi
nėse. Laidotuvėse dalyvavo 
labai daug žmonių. Velionis 
gyvai reiškėsi lietuviškoje 
veikloje ypač studentavimo 
laikais, veikė ateitininkuose, 
vėliau — Bendruomenėje ir ki
tose organizacijose. Tapęs 
advokatu, daug kam padėjo 
sutvarkyti teisinius reikalus. 
Sukūręs šeimą ir įsitraukęs 
į profesinį darbą, mažiau be
galėjo reikštis lietuviškoje 
veikloje. Velionį pakirto grei
toji vėžio liga, kurios ii’ mo
dernioji medicina nepajėgė 
įveikti. Jo liūdi jauna šeima 
— žmona su trimis dukrelėmis, 
tėvai, brolis, giminės ir visa 
Toronto lietuvių bendruome
nė.

Tautybių komitetas (Civil 
Liberties Commission) “The 
Globe a. Mail” dienraščio 1987. 
II. 2 laidoje įdėjo vieno pus
lapio dydžio skelbimą “Protect 
the Innocent”. Jį pasirašiu
sios devynios tautinės grupės 
pasisako prieš Deschenes ko
misijos siūlomą steigti nacių 
karo nusikaltėliams jieškoti 
įstaigą Kanadoje, nes tai su
daro grėsmę civilinėms pilie
čių laisvėms. Tai esą rodo OSI 
veikla JAV-se. Skelbimą pasi
raivė ’WgH'hizacijbs: afgafitšta- 
niečių, vietnamiečių, kanadie
čių (Canadians for Justice), 
kroatų, estų, vokiečių, latvių, 
lietuvių, italų, slovėnų, ukrai
niečių. Tas pats dienraštis, 
paėmęs pinigus už skelbimą, 
vasario 4 d. laidoje išspaus
dino vedamąjį, aštriai kriti
kuojantį to skelbimo mintis 
bei ginantį OSI veiklą JAV-se. 
Vedamojo išvada: JAV-se ir ki
tur pavėluotas teisingumas 
jieško nacių karo nusikaltė
lių, tai ne tiktai gali įvykti 
Kanadoje, bet ir privalo”. Toks 
dienraščio pasisakymas turė
tų sulaukti daugelio skaity
tojų laiškų, kurie priverstų 
dienraščio vadovybę pajusti 
tautinių grupių svorį.

Serbų ortodoksų šventė įvyko 
vasario 15 d. Etobicoke vieto
vėje. Joje buvopaminėtos “Tri
jų šventų hierarchų” koply
čios pašventinimo metinės. 
Dalyvavo daug iškilių svečių 
bei valdžios atstovų. Ontario 
vyriausybės ministeriui T. 
Ruprechtui toje iškilmėje at
stovavo St. Jokūbaitis.

A. a. Algio Puterio atmini
mui “Parama” Maironio mo
kyklai paaukojo $100.

Pagerbdama velionę Saulę 
Tumosienę-Stanulytę, E. Ga- 
liauskienė paaukojo “Tėviš
kės žiburiams” $30.

A. a. Angelės Šmigelskienės 
atminimui vietoje gėlių J. 
Vingelienė paaukojo “Tėviš
kės žiburiams” $20.

A. a. Mykolo Maciulevi
čiaus atminimui vietoje gėlių 
Julija ir Klemensas Liutkai 
paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $10.

Birutė ir Jonas Lapinskai 
vietoje gėlių a.a. Angelės ir 
Alfonso Šmigelskių laidotu
vėms paaukojo “Tėviškės ži
buriams” $80.

Ontario kultūros ir pilietiš
kumo ministerija paskyrė 
$24,000 Daugiakultūrei Onta
rio istorijos draugijai, kad 
galėtų pasamdyti asistentą ty
rimo ir raštinės reikalams. 
Jis bus paruoštas archyvinės 
medžiagos rinkimui ir pagel
bės draugijos pirmininkui pa
ruošti medžiagą paskaitoms.

Savaitraštis “Dirva” 1987. 
L 29 laidoje išspausdino J. 
Varčiaus straipsnį “Anapilio 
sodyba”. Jame autorius gražiai 
aprašė jos kilmę, atliekamus 
darbus ir naująjį projektą — 
Kanados lietuvių kultūros mu
ziejų. Straipsnyje yra įsibro
vęs netikslumas, liečiantis 
Šv. Jono Kr. parapiją: “Buvo 
nutarta likviduoti šv. Jono 
Krikštytojo parapiją Toron
te ir kurti naują parapiją 
Anapilyje”. Minimoji parapija 
niekad nebuvo likviduota, nes 
niekad tokio nutarimo nebuvo. 
Ji buvo perkelta iš Toronto į 
Mississaugą, kur buvo pastaty
ti nauji pastatai — šventovė 
ir klebonija. Perkėlimo proga 
Toronto arkivyskupija leido 
pasirinkti naują parapijos 
bei šventovės pavadinimą 
arba turėti senąjį — Šv. Jono 
Kr. Buvo apsispręsta pasi
rinkti naują lietuvišką pa
vadinimą “Lietuvos kankinių”. 
Tat* nebuvo naujos parapijos 
steigimas, o tik senosios pa
vadinimas nauju vardu. Senoji 
Šv. Jono Kr. šventovė nebuvo 
parduota, bet pagal Toronto 
arkivyskupijos nuostatus per
leista arkivyskupijai, kuri 
lietuvių parapijai išmokėjo 
atitinkamą kompensaciją, o 
šventovę perleido korėjie
čiams, vėliau — ispanams.

Pajieškojimai
Jieškau sesers Olgos Eskaitės, 

gimusios Daptiškių kaime, Taura
gės apskrityje; 1950 metais iš Vo
kietijos emigravo į Kanadą; ište
kėjusi už latvio (Bučys), gyvenusi 
Toronte. Jieško brolis: J. Eskis, 
11-53 Cooks Rd., Centenial Park, 
2021, Australia.

Bookbinding Studio 

“SAMOGITIA” 
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

In Barrie
5th floor, 
114 Worsley Street 
(705) 737-2111

In Hajnilton 
16th floor, 
25 Main Street West 
(416) 528-8701

In Kingston 
Suite 100, 
275 Ontario Street 
(613) 548-6770

In Kitchener 
4th floor, 
30 Duke Street West 
(519) 579-5790

In London 
1st floor, 
80 Dundas Street East 
(519) 673-1660

In Mississauga 
2nd floor, 
1310 Dundas Street East 
(416) 270-3280

In North Bay 
3rd floor, 
215 Oak Street East 
(705) 476-1231

Deschenes komisijos veikla
(Atkelta Iš 5-to psl.) 

Baigiamosios išvados
Iš galimų Deschenes komisi

jos rekomendacijų sovietų 
okupuotų kraštų etninėms 
grupėms būtų pavojingiausias 
amerikietiškosios OSI įstei
gimas, kuri JAV veikia nuo 
1979 m. ir naudoja KGB pateik
tas informacijas ir suklasto
tus dokumentus. OSI panaudo
ja civilinius teismus piliety
bei atimti, nupilietintus bal- 
tiečius ir ukrainiečius imi
grantus deportuoja Izraelin 
arba Sovietų Sąjungon. Tokia 
procedūra bei metodai erzina 
bei kiršina etnines bendruo
menes Amerikoje.

“Canadians for Justice” or
ganizacija sutinka, kad visi 
karo nusikaltėliai (naciai, 
sovietai ir kt.) turi būti tei
siami Kanados teismuose pa
gal Kanados kriminalinius 
įstatymus. Tokia teismo pro
cedūra nepažeis nei tiesos, 
nei etninių grupių. Šiuo prin
cipu yra paremta lietuvių ir 
kitų grupių gynybinė veikla 
nacių karo nusikaltėlių pa- 
jieškų byloje.

Priėmus vyriausybei De

schenes komisijos rekomen
dacijas, prasidės antras šios 
veiklos tarpsnis, kuris parei
kalaus daugiau lėšų negu pir
mieji dveji metai. Skelbimai 
laikraščiuose kainuoja kele
tą dešimčių tūkstančių dole
rių. Šias išlaidas gali padengti 
tik dosnios tautiečių aukos. 
Ši byla esmėje klastoja mūsų 
tautos istoriją ir pažeidžia 
mūsų išeivijos gerą vardą.

“Tai yra labai svarbus rei
kalas, mūsų išlikimo reika
las. Kiekvieno lietuvio parei
ga prisidėti, veikti, rašyti, 
kalbėti ir kartu dosniai remti”. 
Šiais žodžiais baigė savo pra
nešimą KLB krašto valdybos 
pirm. adv. A. Pacevičius.

Po pranešimo vyko gyvos dis
kusijos, kuriose buvo pareikš
ta naudingų sugestijų ir nuo
monių. Susirinkimas užtruko 
porą valandų. Jo dalyviai dos
niai aukojo. Už aukas KLB 
krašto valdyba atsiųs pakvi
tavimus dėl pajamų mokesčių. 
Buvo paskelbta, kad aukos pri
imamos “Paramos” ir Prisikė
limo parapijos kredito koope
ratyvuose KLB krašto valdy
bos sąskaitose.

D D O p Registruotas pensijų 
” ~ taupymo planas .

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 uždarbi, 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
ir įdėkite atitinkamą sumą į RRSP sąskaitą.

Dėmesio, nuomininkai ir savininkai

Netoli jūsų yra nuomos 
peržiūros įstaiga jums 

pagelbėti.
Reikia pagalbos paaiškinti naują Ontario nuomos peržiūros sistemą? 
Skambinkite arba aplankykite vietinę nuomos peržiūros įstaigą 
(Rent Review Office).

Mes teikiame šiuos patarnavimus:
• Patarimus, liečiančius naująjį gyvenamų patalpų nuomos įstatymą 

(Residential Rent Regulation Act, 1986)

• Informacijas apie naujat nuomos peržiūros sistemą
• Pagalbą tais atvejais, kai kreipiamasi dėl peržiūros padidintos nuomos
• Informaciją apie savininkų ir nuomininkų įstatymą

Kreipkitės į artimiausią nuomos peržiūros įstaigą (Rent Review Office):

In Oshawa 
5th floor, 
11 Simcoe Street North 
(416) 723-8135 ................
>.-■ ’ ’ii.- J
In Ottawa
3rd floor (Rideau Centre) 
10 Rideau Street
(613) 230-5114

In Owen Sound
Suite 106, 
1131 Second Avenue East 
(519) 376-3202

In Peterborough 
1st floor, 
139 George Street North 
(705) 743-9511

In St. Catharines 
6th floor,
43 Church Street 
(416) 684-6562

In Sudbury 
5th floor, 
199 Larch Street 
(705) 675-4373

In Thunder Bay 
3rd floor, 
435 James Street South 
(807) 475-1595

In Timmins 
2nd floor, 
273 Third Avenue 
(705)264-9555

s; bi.
In Windsor
7th floor, 
99 Chatham Street East 
(519) 253-3532

Metro Toronto
City of Toronto 
8th floor, 
56 Wellesley Street West 
(416) 964-8281
East York
6th floor, 
7 Overlea Boulevard 
(416) 429-0664
Etobicoke and York 
4th floor,
5233 Dundas Street West
(416) 236-2681
North York 
5th floor, 
45 Sheppard Avenue East 
(416) 224-7643
Scarborough 
3rd floor, 
2100 Ellesmere Road 
(416) 438-3452

Or call toll-free 
Zenith 96000

Office hours: 
Monday to Friday, 
8 a.m. to 5 p.m.

Ontario

Ministry 
of 
Housing
Hon. Alvin Curling, Minister

metų EKSKURSIJOS
(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.

XBACĖNAS
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.
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Advokatė

JOANA E. KURAS, u.. b.
atidarė savo raštinę

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

Telefonas (416) 763-3362

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,

B.Sc., LL.B
2 Jane St., Suite 500 Telefonai:
Bloor ir Jane gatvių kampas įstaigos (416) 762-7393

« Toronto, Ontario M6S 4W3 namų 233-0303

Advokatas 
PETRAS K. SIJONĖLIS, 

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

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

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

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

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

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

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

(Arti Toronto Lietuvių namų)

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

DRAUGIŠKAI PATARNAUS

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

Tel. 535-2331
arba 537-2869KINGSWAY NATIONAL

THf SIGN OF DISt INK 7 ION

K 115/ k ft ft 1h \1 ALL TH E_____
CHOICE SESHJ fc A 11.1^ ■ IN THE KĮ&3

vvtiri n” 
MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas) I

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 •

Lietuvių pensininkų namuose ''Vilnius" l-me aukšte.

REŽUBK 
west realty inc., realtor 

an independent member broker

II

TWrQUrR INSURANCE&U rt £j o n Hi in. real estate brokers 

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

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

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

Juozas (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 

Nemokamas namų įvertinimas

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 
(41 6) 533-1 1 21
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TORONTO"
Anapilio žinios

— Vasario 15, sekmadienį, 11 
v.r., pamaldos buvo laikomos Lie
tuvos laisvės intencija. Giedojo 
parapijos choras, vad. J. Govėdo, 
ir sol. R. Paulionis. Dalyvavo or
ganizacijos su vėliavomis. Mairo
nio mokyklos mokiniai atliko skai
tymus ir nešė Mišių aukas.

— Tikinčiosios Lietuvos diena 
Anapilyje — vasario 22, sekma
dienį. Per Mišias bus renkamos 
aukos religinei Lietuvos šalpai.

— Vasario 12 d. įvyko Lietuvos 
kankinių parapijos tarybos posė
dis. Nutarta: įsigyti parapijos 
reikalams televizorių garsinių 
vaizdajuosčių rodymui, pertvar
kyti šventovės vidų, retkarčiais 
skelbti parapijos renginių tvar
karaštį. Pirmininku trejų metų 
kadencijai perrinktas Jonas 
Andrulis, sekretore — Vida Va
liulienė.

— Mišios Wasagoje —vasario 22, 
sekmadienį, 11 v.r., ir Vasario 
16 minėjimas.

— Jaunų talentų popietė — kovo 
8, sekmadienį, 12.30 v.p.p., Ana
pilio salėje.

— Gavėnios rekolekcijos para
pijai — kovo 19-22 d.d. Vedėjas
— kun. V. Pikturna.

— Paaukojo: Motinos Teresės 
labdarai $20 — L. V. Morkūnai; 
parapijai $100 — A. Valiūnai; iš 
a.a. Vyt. Martinaičio palikimo 
gauta $2000.00.

— Mišios vasario 22, sekmadie
nį. 9.30 v.r. — už a.a. Uršulę Pa- 
lulienė ir jos šeimų; 11 v.r. — už 
a.a. Vincų Pužų ir a.a. Elzbietų 
Bražukienę; Wasagoje 11 v.r. — už 
Mišeikių ir Žymantų giminę.

Lietuvių namų žinios
— LN valdybos posėdis — va

sario 19 d., 7.30 v. v.
— Užgavėnių karnavalo bilietai 

jau gaunami LN. Kaina — $5.
— LN nariai, pakeitę adresus, 

prašomi pranešti tel. 532-3311 
arba užrašius pakeitimų įmesti į 
LN dėžutę prie raštinės durų.

— Autobusas, kuris turėjo iš
vykti nuo LN ir “Vilnius Manor” 
3 v.p.p. į Lietuvos nepriklauso
mybės šventę Mississaugoje, ne
atsirado. Buvo daug norinčių da
lyvauti. Autobuso užsakymu rū
pinosi KLB Toronto apylinkės 
valdyba.

— “Atžalynas” rengia tradicinį 
Montekarlo “Las Vegas Fiesta” 
vasario 21 d., 7 v.v., su šilta vaka
riene. Gros “Les & the Music Ma
sters”. Kviečia visus. Pajamos — 
“Atžalyno” kelionėms. Įėjimas — 
$10.

— Valentino vakaro pobūvyje 
dalyvavo daug jaunimo. Rengė 
Išganytojo parapijos jaunimas.

— Visuotinis metinis LN ir 
“Labdaros” narių susirinkimas
— kovo 29 d.

— Ligonių lankymo komisijos 
posėdis — vasario 24, antradienį, 
8 v.v. Žinantieji apie sergančius 
tautiečius ir galintieji prisidėti 
prie ligonių lankymo kviečiami 
šiame posėdyje dalyvauti.

— LN poilsio stovykla — rugpjū
čio 8-16 d.d. stovyklavietėje “Kre
tinga" Wasagoje. Informacijas 
teikia ir stovyklautojus regist
ruoja V. Kulnys tel. 269-1266.

— LN švietimo fondo “Labdara” 
aukotojų lenta išlieta iš bronzos 
su ligšiolinių aukotojų pavardė
mis. Oficialiai nariams bus pri
statyta perLN metinį susirinkimų.

Religinės šalpos popietę kovo 
22, sekmadienį, parapijos re
kolekcijų užbaigimo proga, 
Anapilio salėje rengia KLK 
moterų dr-jos Lietuvos kan
kinių par. skyrius. Meninę 
programų atliks pianistas Vy
tautas Pacevičius ir poetė Al
dona Totoraitienė. Pietus pa
ruoš J. Bubulienė.

FOTOGRAFAS
Darau nuotraukas vestuvių ir kitom 
progom. Skambinkite - JAUNIUS 
BAKEVIČIUS telefonu 766-1498 
Toronte.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Vasario 15, švenčiant Lie

tuvos nepriklausomybės šventę,
11.30 v. Mišiose organizuotai su 
vėliavomis dalyvavo kūrėjai-sa- 
vanoriai, KLK moterų dr-jos Pri
sikėlimo parapijos skyrius, To
ronto ateitininkai ir “Šatrijos” 
skaučių tuntas. Giedojo parapijos 
choras, vad. sol. V. Verikaičio, 
akompanuojamas D. Radkės. Po 
Mišių prie paminklinės žuvusių 
lentos šventovės prieangyje pa
dėtos gėlės. Per 10.15 v. Mišias 
giedojo “Volungės” choras, vad.
D. Viskontienės. Mišių metu gie
dojo solistas J. Vaškevičius, 
akompanuojamas D. Radkės.

— Vasario 14 d. palaidotas a.a. 
adv. Algis Puteris, 37 m.; vasario 
16 d. — a.a. Jonas Matijošaitis, 
66 m.; vasario 17 d. — a.a. Alfon
sas Šmigelskis.

— Maldos savaitė prasidės vasa
rio 23 d. nuo 12 v. vidurnakčio 
ir tęsis iki kito sekmadienio ko
vo 1 d. 12 v. vakaro.

— Religinis dešimties sesijų 
seminaras prasidės kovo 11 d.,
7.30 v., Prisikėlimo šventovėje.

— KLK moterų draugijos Prisi
kėlimo parapijos skyriaus susi
rinkimas ir valdybos rinkimai — 
vasario 22, sekmadienį, po 11.30 
v. Mišių, Parodų salėje.

— Parapijai aukojo: $100 — J. 
Budnikienė, B. Narbutas, E. 
Švėgždienė; $50 — M. Andriule- 
vičienė, A. D. Bražiai, Ig. Urbo
nas, I. A. Žemaičiai; Relig. šal
pai $100 — A. D. Bražiai; vysku
po fondui $150 — A.D. Bražiai; 
“LKB kronikai” $50 — A. D. Bra
žiai; stovyklos fondui $200 —
E. G.Č., $100 — A. Kaknevičius; 
vargonams $100 — St. Prancke- 
vičius.

— Mišios vasario 22, sekma
dienį, 8.30 v.r. — už a.a. Stanis
lavų ir Antanų Mackus, 9.20 v.r. 
— už a.a. Veronikų Vydrienę, 10.15 
v.r. — už Bronę Styrienę, 11.30 
v.r. — už gyvus ir mirusius para
pijiečius, 7 v.v. — padėkos inten
cija.

Estijos nepriklausomybės su
kaktis bus minima vasario 22, 
sekmadienį, 3 v.p.p., Toronto 
universiteto Convocation sa
lėje.

Demonstracijos prieš Rau
donosios armijos choro gastro
les Kanadoje rengiamos įvai
riose vietose. Toronte viena 
demonstracija įvyks vasario 
23, pirmadienį, 5 v.p.p., prie 
Massey Hall salės (178 Victo
ria St.). Lietuviai, latviai, es
tai ir kiti kviečiami gausiai 
dalyvauti su atitinkamais pla
katais. Antra demonstracija 
įvyks tą pačią dieną, 8.15 v.v. 
Dalyviai prašomi rinktis Shu- 
ter-Victoria gatvių sankryžoje 
(šiaurės rytų kampas). Rau
donarmiečių choro koncertai 
rengiami Massey Hall vasario 
23, pirmadienį, 6 ir 9 v.v., ir 
vasario 24, antradienį.

KLK moterų dr-jos Lietuvos 
kankinių parapijos skyriaus 
narių susirinkimas — 1987 m. 
kovo 1, sekmadienį po pamal
dų, Anapilio Parodų salėje. 
Paskaitą apie akis skaitys dak
tarė optometristė Gina J. Gin- 
čauskaitė. Bus pranešimai ir 
pasitarimai dėl tolimesnės 
skyriaus veiklos. Visas nares 
su šeimomis ir viešnias kvie
čiame dalyvauti. Valdyba

Paskaitų seriją apie krikš
čionybę Lietuvoje ryšium su 
600 metų sukaktimi pradės is
torikas dr. Algirdas Budrec- 
kis š. m. kovo 8, sekmadienį,
2.30 v.p.p., Toronto Lietuvių 
namų Mindaugo salėje. Pa
skaitas rengia ir visus tautie
čius dalyvauti kviečia Lietu
vos krikščionybės sukakties 
komiteto Kanadoje paskaitų 
komisija.

MONTREAL
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Užgavėnių šeštadieni.

KARNAVALAS =1 
ijgj 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! įėjimas 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 
VI— $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.
MALONIAI KVIEČIA VISUOMENĘ DAL YVAUTI —

(1573 Bloor St. W. Tel. 532-3311)
fcoooooooGOOocooooooocooc'Ocoooooooooooooocoooc'Doc^oooooooGocccooooooocococ

* KAZIUKO MUGĖ > |
Prisikėlimo salėse kovo 1, sekmadienį :
Mugės tema: Lietuvos krikščionybės sukaktis 

ffl Skautiškos veiklos paroda 
« Tėvų komiteto valgykla 
® Draugovių paviljonai

Proga susitikti visiems su visais

Pradžia — 9.30 valandą ryto Rengia ir kviečia
Toronto “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai |

Mažosi°sL*~ tradicinis

kovo 3, antradienį, 7 valandą vakaro, 
Toronto Prisikėlimo parapijos salėje

Įėjimas — 
$12.00 
(vakarienė 
su vynu). 
Įdomi 
programa, 
turtinga 
loterija. 
Visus 
dalyvauti 
maloniai 
kviečia —
RENGĖJOS

Š. m. kovo 7, šeštadieni, 7 v.v. 
Toronto Lietuvių namuose 

istorikas dr. Algirdas Budreckis skaitys

“Istoriografiniai veikalai anglų kalba apie 
Lietuvą ir lietuvius”.

Bus galima įsigyti dr. A. Budreckio parašytą 
trumpą Lietuvos istoriją angliškai “An Introduction 
to the Lithuanian History”.

Tai tinkama dovana angliškai kalbantiems, 
įėjimas nemokamas. Visi kviečiami dalyvauti.

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

Šv. Onos draugija turėjo metinį 
susirinkimą vasario 1 d. seselių 
namuose. Buvo aptarta 1986 m. 
veikla ir veiklos gairės ateičiai. 
Išrinkta nauja valdyba: pirm. Ona 
Augūnienė, vicepirm. Marija 
Vaupšienė, sekr. Monika Grin- 
kienė, ižd. Ona Ūsienė ir finan
sų sekr. Aldona Gudienė.

KL katalikių moterų dr-jos Mont- 
realio skyriaus susirinkimas 
vasario 8 d. seselių namuose bu
vo gausus narėmis ir viešniomis. 
Pirmininkavo Goda Rudinskienė, 
sekretoriavo Genovaitė Kudžmie- 
nė. Paskaitą apie fizioterapiją 
skaitė jauna specialistė Kris
tina Mališkaitė. Dalyvės gyvai 
domėjosi paskaita ir prelegentei 
pateikė daug klausimų, o vėliau 
dar ir asmeniškai su ja aiškinosi.

Ateit'es planuose numatytas 
draugijos 35 metų veiklos sukak
ties minėjimas rugsėjo mėnesį. 
Susirinkimas paskyrė po 100 dol. 
“Moters” žurnalui ir Montrealyje 
ruošiamai kantatai.

Solistė Gina Čapkauskienė su 
dideliu pasisekimu koncertavo 
“Ruby Foo’s” restorane sausio 
25 d. Kartu programą atliko 
Montrealyje garsus kamerinis 
trio — pianinas, fleita ir violon
čelė.

Seselė M. Paulė, Putnamo se
selių vyresnioji, keliom dienom 
buvo atvykusi į Montreal).

Brolis Jurgis Janeliūnas, SJ, 
iš Čikagos, ilgesnį laiką buvo ap
sistojęs AV klebonijoje ir padėjo 
klebonui raštinės darbuose.

“Pavasario" mergaičių choras 
po sėkmingų išvykų 1986 m. rimtai 
ruošia naują programą Vasario 16 
minėjimui ir savo metiniam kon
certui, kuris įvyks balandžio 26 
d. AV parapijos salėje. Šalia to, 
vasario 22 d., 2 v.p.p., rengia 
čiuožimo maratoną ant Beaver 
Lake ežero. Kovo 8 d. AV para
pijos salėje mergaitės pardavi
nės namie keptus pyragus-tortus.

Edmundo ir Julijos Mockų sū
nelis pakrikštytas Eriko-Andrew 
vardais.

A. a. Vitoldas Pukteris, 72 m. 
amžiaus, mirė sausio 28 d. Palai
dotas iš AV šventovės vasario 
2 d. Mount Royal kapinėse. Liūdi 
sesuo, keturi broliai, jų šeimos 
ir kiti giminės bei artimieji.

A. a. Mykolas Čičinskas (Michael 
Chichinskas), 85 m. amžiaus, mirį 
sausio 30 d. Palaidotas vasario 
2 d. Notre Dame dės Neiges kapi
nėse. Liūdesy liko žmona, ketu
rios dukterys, sesuo, brolis ir 
kiti giminės. B.S.

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

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

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

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

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

MOKA UŽ:
Certifikatus .............. ....  73/4% Taupymo - special............ .... 51/2%
Term, indėlius: Taupymo - su gyv. dr........ .... 5'/4%

1 metų .............. .... 7'/2% Taupymo - kasdienines .... .... 43/4%
180 d. - 364 d. ... .... 7 % Einamos sąsk.................... .... 41/2%
120d. - 179d. ... .... 63/4% Pensijų- RRSP - term...... .... 81/4%
30d. - 119d. ... .... 6’/2% Pensijų - RRSP - taup...... .... 6 %

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuoS’/z^o, asmenines-nuo 10’/z%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS

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

J&L SULIMIERSKI assoc

INCOME IM 3?
10% nuolaida “Tėviškės žiburių” skaitytojams

Neima atlyginimo, jei klientas nepatenkintas

Didžiausia etniška pajamų mokesčių firma “Taxtronix” garantuoja:
• Visas galimas mokestines nuolaidas
• Konkurencines pigias kainas visiems
• Greitą, be klaidų kompiuterinį apskaičiavimą
• Profesinę pagalbą paprastais (T4) ir sudėtingesniais (verslo) atvejais
• Patogi įstaigų vieta; atidaryta kasdien nuo 10 v.r. iki 6 v.v.

1. Advance Real Estate, 1055 Bloor St. W.
2. Garczynska Travel, 163 Roncesvalles Ave.
3. PAGRINDINĖ ĮSTAIGA: 2290 Bloor St. W. (prie Runnymede).

Tel. 769-4558

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

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

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

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).

SHANNON FLORIST LTD. 
gėlių krautuvė

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

EUROPEAN 
CATERING

Gaminamas maistas visom progom, 
parūpinama salė, muzika, gėlės, 
sutvarkomi gėrimų (baro) reikalai. 
Skambinti bet kuriuo laiku: An
tanas Gataveckas tel. (416) 239-4491 
Toronte.


