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Frontas be kovotojų?
Mūsų tauta, Vasario 16 aktu iškovojusi nepriklauso

mybę ir ja pasidžiaugusi vos du dešimtmečius, vėl buvo 
priversta pereiti į kovos pozicijas ir grumtis už naują 
savo valstybės nepriklausomybę. Toji kova tebevyksta 
ir šiandieną, nors baigiasi jau penktas dešimtmetis. Te
begyvename pergalės viltimi, tačiau konkrečių perspek
tyvų tarptautinėje plotmėje dar nematyti. Bet ir tokio
je situacijoje tautos kova už savo laisvę bei nepriklau
somybę negali sustoti. Jei ta kova sustotų, tauta pasira
šytų savo laidotuvių dekretą, nes laisvės atsižadėjusi 
tauta patenka į pavergiančių milžinų rankas, kurios ją 
ilgainiui sunaikina kartais glostydamos, bet daugiausia 
fiziškai ir dvasiškai spausdamos. Ir mūsų tautai gresia 
toks likimas savarankiškumo bei nepriklausomybės at
sižadėjus. Šiandieną vis garsiau girdisi balsai, kviečian
tys užmiršti Lietuvos nepriklausomybę, pulti į tuo tarpu 
glostantį milžino glėbį ir džiaugtis jo globa. Taip, atsi
randa vienas kitas išeivis, pasimetęs laisvojo pasaulio 
keliuose, nemato kitos išeities ir kaip elgeta puola į tau
tos pavergėjo milžino glėbį. Galbūt laikinė pavergėjo 
globa ir teikia tokiam pavargėliui džiaugsmą, bet jeigu 
taip darytų visa tauta, tokio milžino glėbyje greitai už
trokštų ir taptų jo baudžiauninke bei trąša kitiems.

MŪSŲ tauta tebėra kovojanti už savo laisvę. Žino
ma, toji kova šiuo metu nėra ginkluota, nėra kru
vina, bet fizinis ginklas juk nėra vienintelė prie
monė. Dabarties mūsų frontas yra kitokio pobūdžio - jis 

apima biologinę, dvasinę-kultūrinę ir politinę plotmę. 
Tautos išlikimui bei laimėjimui svarbu, kad nuolat stip
rėtų jos atsinaujinimas biologinėje plotmėje, kad tiek 
Lietuvoje, tiek išeivijoje gausėtų atžalos. Šiame fronte 
gali dalyvauti visi tautiečiai - tiek laisvieji, tiek paverg
tieji. Dvasinėje-kultūrinėje plotmėje Lietuvoje gyvenan
tys tautiečiai turi žymiai daugiau jėgų, negu išeivija, ta
čiau stokoja sąlygų. Išeivija turi daug laisvės, medžia
ginių išteklių, bet nedaug jėgų. Vis dėlto ir vieni, ir kiti 
šiame fronte gali dalyvauti ir kurti savo tautos ateitį. Ki
taip klostosi dalykai politinėje plotmėje. Pavergtieji čia 
gali mažiausiai reikštis, nes tokia veikla ten yra pavo
jingas “tabu”; kas jį paliečia, nukenčia. Daugiausia čia 
gali nuveikti išeivija. Ji turi laisvas rankas ir gali tautai 
pasitarnauti kaip frontas, išnešantis į pasaulį pavergtos 
tautos bylą. Per jį tauta gali prabilti tarptautiniuose fo
rumuose ir prilaikyti naikinantį pavergėjo spaudimą. 
Pvz. kad ir nedidelio masto demonstracija Vilniuje per 
išeivijos frontą plačiau pasiekė viešąją pasaulio opiniją.

OLITINIS mūsų tautos frontas išeivijoje yra reikš
mingas veiksnys, kurio pavergėjas labiausiai bijo. 
Kai mes rengiame tautinių šokių bei dainų šventes, 

kultūros kongresus bei mokslo simpoziumus, jaunimo 
suvažiavimus, teatrų festivalius, - sovietinis pavergė
jas gali į tai ramiai žiūrėti, bet jį jaudina demonstraci
jos gatvėse, “Juodojo kaspino” dienos, politiniai jaunimo 
žygiai. .. Tai matyti iš sovietinės spaudos, kuri tokius 
renginius nuolat plaka, o sovietiniai saugumiečiai neduo
da vizų į Lietuvą išeiviams, pasireiškusiems politinėje 
srityje. Šovietinės viršūnės stengiasi silpninti politinę 
išeivijos veiklą. Ir tai joms dažnai pavyksta. Pvz. tie, ku
rie dažnai keliauja į Lietuvą, politinėje veikloje neda
lyvauja. Jų nematysi nei demonstracijose, nei politiniuo
se suvažiavimuose, nei Vasario 16 minėjimuose. Jie bend
radarbiauja ne su savo tauta, o su jos pavergėjais. Tuo 
būdu mūsų tautos kovos frontas išeivijoje silpnėja, nes 
mažėja kovotojų skaičius. Ir jeigu politinė sąmonė atei
ties kartose labai susilpnės, liks šis frontas be kovoto
jų. Dėl to politinės sąmonės ugdymas ateities kartose 
gali turėti lemiančios reikšmės. Į tai turėtų atkreipti di
desnį dėmesį politiniai mūsų veiksniai, kurių nesuta
rimai taip pat silpnina politinį frontą išeivijoje. Joje 
yra veiklių žmonių, bet trūksta jungiančios, koordinuo
jančios rankos, sugebančios išlaikyti fronto vientisumą.

Pasaulio [vykiai
SOCIALISTINĖ BRITANIJOS DARBIEČIŲ PARTIJA, TRIS 
kartus iš eilės parlamento rinkimus pralaimėjusi premjerės M. 
Thatcher konservatoriams, metiniame atstovų suvažiavime ap
tarė savo politikos planus. Partijos vadas N. Kinnockas teisingai 
pastebėjo, kad trigubas pralaimėjimas reikalauja esminio paža
dų bei siekių peržiūrėjimo ir pakeitimo. Darbiečius remiančių 
unijų narių skaičius pastaraisiais metais sumažėjo 25%, nukris
damas iki 9 milijonų. Rinkiminiame parlamento vajuje nedaug 
naudos turima iš tolimesnio pasisakymo už įmonių suvalstybi- 
nimą, kai premjerė M. Thatcher suvalstybintąsias pardavinėja 
privatiems sluoksniams ir kai eiliniai darbininkai tampa akci
jų savininkais. 1979 m. mažesnė pusė Britanijos gyventojų turėjo 
nuosavus namus, o dabar jų •---------------------—---------------------

KANADOS ĮVYKIAI

Nauji veidai vyriausybėje
Ontario premjeras D. Peter

sonas, susilaukęs triuškinan
čios liberalų pergalės provin
cinio parlamento rinkimuose 
rugsėjo 10 d., sudarė ir prisaik
dino naująjį ministerių kabi
netą. D. Petersonas, kadaise 
kritikavęs premjerą F. Millerį, 
kad pastarojo kabinetas turėjo 
33 ministerius, pats dabar apsi
ribojo nedaug mažesniu 30 mi
nisterių kabinetu. Kiti 24 li
beralai buvo paskirti aukštes
nius atlyginimus gausiančiais 
parlamentiniais asistentais. 
Ontario ministerių kabine
tan įjungtos net šešios mote
rys. Vidaus reikalų ministe- 
rė buvo paskirta Joan Smith, 
sveikatos - Elinor Caplan, gy
venamųjų namų - Chaviva Ko
sėk. Kabinetan atėjo 10 naujų 
ministerių, o iš buvusių mi
nisterių devyni liko praktiš
kai jau turėtose ar panašio
se pareigose. Finansų minis- 
teriu ir toliau bus R. Nikso- 
nas, paskelbtas ir premjero D. 
Petersono pavaduotoju. Tei
singumo ministerių liko I. 

Scott, gamtos apsaugos - J. 
Bradley. Šią trijulę kritikai 
laiko, pajėgiausiais ministe- 
riais buvusioje premjero D. 
Petersono mažumos vyriausy
bėje. Naujajai Ontario vyriau
sybei šį kartą teko mažiau dė
mesio spaudoje dėl kitų įvykių 
— laikinai nutrukusių laisvos 
prekybos derybų su Amerika, 
prasidedančio Kanados paš
tininkų streiko ir jau įsisiū
bavusio Toronto pradinių mo
kyklų 9.600 mokytojų streiko, 
be pamokų palikusio 157.000 
mokinių.

Iš dabartinio provincinio 
Ontario parlamento iškrito 47 
nariai, pralaimėję rinkimus, 
patys pasitraukę ar mirę. Ko
respondentas Lorrie Gold
stein, dienraščio “The Toron
to Sun” atstovas parlamento 
spaudos galerijoje, pataria 
skaitytojams nedejuoti dėl On
tario parlamentan negrįžusių 
politikų. Ontario mokesčių 
mokėtojai tiem 47 negrįžusiem 
politikam ar jų šeimom sumo
kėjo $1,3 milijono sumą už

Šv. Tėvas JONAS-PAULIUS II sveikinasi su lietuviais maldininkais Romoje audiencijos metu 1987 m. birželio 
27 d., minint Lietuvos krikščionybės sukaktį. Dešinėje (su foto aparatu) LIUCIJA SKRIPKUTĖ ir kitos maldinin- 
kės bei maldininkai iš Š. Amerikos ir Europos Nuotr. “L’Osservatore Romano”

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Lietuvoje kol kas tik pažadai
Trijų vilniečių pareiškimas persekiojamų tikinčiųjų Bendrijos suvažiavime V. Vokietijoje

1987 m. rugsėjo 3-6 d.d. Koe- 
nigsteine, V. Vokietijoje, įvyko 
37-sis tarptautinis “Vargo Baž
nyčios” suvažiavimas. Jame 
buvo kalbama ir apie Lietuvos 
katalikų vargus. Suvažiavimo 
dalyviams buvo rodoma vaiz
dajuostė su trijų vilniečių vei
kėjų pareiškimais apie tai, 
kaip jie vertina dabartinę pa
dėtį. Spaudai išplatintame vo
kiškame tekste nurodoma, kad 
neleidimas Vilniaus vyskupui 
Julijonui Steponavičiui eiti 
savo pareigas tebėra skaudi 
Lietuvos Katalikų Bendrijos 
žaizda. Jau daugiau kaip ket
virtį šimtmečio ganytojas lai
komas nutrėmime už savo vys
kupijos ribų, Latvijos pasie
nyje.

Kita skaudi žaizda — tai nuo
latinis sovietinio Saugumo 
kišimasis į Kauno kunigų se
minarijos vidaus reikalus. 
Nors seminaristų skaičius pa
didėjo iki 130, tačiau saugu
miečiai mėgina užverbuoti ko
ne kiekvieną stojantį į kuni
gų seminariją. Kasmet bent ke
li ypač tinkami jaunuoliai ne
priimami Saugumo reikalavi
mu. Pasitaiko, kad jauni kuni
gai neklauso savo vyskupo, bet 
vykdo saugumiečių užduotis.

Filipinų kardinolo vizitas 
Lietuvoje taip pat parodė, 
kaip Saugumas kišasi į tikin
čiųjų reikalus. Kai svečias 
kardinolas Kauno katedroje 
aukojo šventąsias Mišias, su 
juo prie altoriaus buvo keli 
kunigai ir Kaune reziduojan
tys vyskupai, tačiau nebuvo 
nė vieno seminaristo, ir tik 
nedaugelis tikinčiųjų turėjo 
progą pamatyti Filipinų kar- 

darbo netekimą. Mat 1985 m. 
pabaigoje Ontario parlamen
tas priėmė kompensacijos įsta- 
kymą atsilyginti rinkimus pra
laiminčiam ar pasitraukian
čiam parlamentarui. Tokiu at
veju kiekvieno politiko, par
lamente praleidusio nuo vie- 
nerių iki šešerių metų, kom
pensaciją sudaro pusės metų 
$18.788 alga. Pilnos metinės 
$37.576 algos kompensaciją 
gauna politikas, Ontario par
lamente praleidęs dvylika ar 
daugiau metų.

Minimalaus valandinio atly
ginimo padidinimas Ontario 
provincijoje įsigaliojo spalio 
1 d. Tas atlyginimas darbinin
kams padidinamas 20 centų iki 
$4.55. Išimtis taikoma dalinį 
darbą turintiems moksleiviams 
iki 18 metų amžiaus ir padavė
jams bei padavėjoms restora
nuose su alkoholiniais gėri- 

dinolą. Sakoma, kad Šv. Tė
vas buvo pavedęs kardinolui 
pasveikinti ir apkabinti kiek
vieną Lietuvosj&unigą, todėl 
svečias su ašaromis akyse 
klausė, kurgi tie kunigai. 
Grįžęs iš Lietuvos Filipinų 
kardinolas pranešė Šventa
jam Sostui, kad jis neturėjo 
jokios galimybės susipažinti 
su Lietuvos padėtimi. Sovie
tinis Saugumas pasirūpino, 
kad nei tikintieji, nei kunigai 
nieko aiškaus nepatirtų apie 
svečio kardinolo atvykimą ir jo 
maršrutą. Net Kaišiadorių 
vyskupas, gyvenantis vos 50 
kilometrų nuo Kauno, nebuvo 
kviečiamas dalyvauti pamal
dose Kauno katedroje.

Minėtam suvažiavimui pa
teiktame pranešime toliau 
teigiama, kad Lietuvos krikš
to sukakties minėjimas Vil
niuje nebuvo iškilmingas. Tei
giama, kad apie 20 kunigų, net 
keli vyskupai, nesidarbuoja 
Lietuvos Katalikų Bendrijos 
labui, bet remia jos ir lietu
vių tautos priešus. Netgi Tel
šių vyskupas, nors daugelio 
giriamas, kalbėdamas per ka
tedros vargonininko Alvydo 
Šeduikio laidotuves, nedrį
sęs pasakyti, kad šis vyras 
jaunas mirė, nes prarado svei
katą sovietiniame lageryje.

Krikščionybės iškilmių Lie
tuvoje žmonės labai laukė, 
visi norėjo jose dalyvauti, 
todėl daugelis nusivylė. Ypač 
piktinosi buvę kaliniai ir 
tremtiniai, tie, kurių artimieji 
žuvo, aplamai eiliniai pilie
čiai ir jaunimas. Lietuvos ka
talikams atrodė tarsi smūgis į 
veidą, kad per iškilmingas pa

mals. Padavėjoms valandinis 
atlyginimas nuo $3.85 padidi
namas iki $4.05, moksleiviams 
- nuo $3.50 iki $3.70. Sezoni
niams tabako, vaisių ir daržo
vių derliaus rinkėjams nauja
sis minimalus $4.55 valandinis 
atlyginimas įsigalios nuo 1988 
m. sausio 1 d. Vadovo paslau
gos medžiotojams už pusę die
nos kainuos $22.74, už pilną 
dieną — $45.50. Ontario mini
malų $4.55 valandinį atlygini
mą prašoka $5 Šiaurės-vakarų 
teritorijose, $4.75 — Jukone ir 
$4.70 Manitoboje.

Kanados žydų kongreso vyk
domasis direktorius Erwin 
Nest, pareiškė spaudai pasi
piktinimą vienos Vankuverio 
radijo stoties programa “The 
Voice of Palestine”. Esą ta pa
lestiniečiams tarnaujanti pro
grama yra nukreipta prieš Iz- 

(Nukelta į 8-tą psl.) 

maldas Šv. Petro ir Povilo 
šventovėje garbingose vietose 
sėdėjo Religijų reikalų tary
bos pirmininkas Charčevas ir 
jo įgaliotinis Anilionis. Ti
kintieji kalbėjo, kad vietoj 
Šventojo Tėvo kviečiamas 
Charčevas iš Maskvos ir vietoj 
gerbiamo vyskupo Steponavi
čiaus — Anilionis. Tai tiesiog 
pasityčiojimas. Tikintieji tu
rėjo stovėti lauke, kęsti lietų, 
purvą ir šaltį, o K. Bendrijos 
duobkasiai sėdėjo presbiteri
joje kaip garbės svečiai. Beje, 
jiems tai galima, o mokytojas 
ar tarnautojas, drįsęs palydėti 
motinos ar tėvo karstą į šven
tovę, šalinamas iš darbo.

Persitvarkymų ir viešumo 
politiką lydi daugybė pažadų. 
Žmonės už juos dėkingi gene
raliniam sekretoriui Gorba
čiovui, bet pasigenda konkre
taus jų vykdymo. Dar nė vie
nas kunigas krikščionybės su
kakties proga nesugrįžo iš la
gerio. Rusiškoji spauda rašan
ti drąsiau, negu oficialioji 
Lietuvos spauda. Saugumas 
veikia toliau, kaip iki šiol 
destruktyviai, jokių permainų 
nematyti, išskyrus tuščius pa
žadus.

Ne visi kaliniai buvo paleis
ti, paleistiesiems virš galvų 
kybo Damoklo kardas, kaip 
anksčiau. Jiems kiekvienu 
metu gresia naujas suėmimas. 
Paleidžiamuosius kalinius 
pirma mėginama palaužti. Ne
palaužiamieji siunčiami į už
sienį. Tačiau kunigas Tamke- 
vičius pasakė, kad užsieniui 
kunigų pakanka, bet lageriuo
se jų reikia. Jeigu jam nelei
džiama būti kunigu Lietuvoje, 
jis mieliau darbuosis lagery
je. Apie kunigą Matulionį te
žinoma tiek, kad jis neseniai 
buvo dvylika dienų laikomas 
karceryje. Tikintieji laukia 
visų paramos malda už ken
čiančius ir kovojančius Lie
tuvoje, ypač už kovojančius.

Pranešime perduodama 
nuomonė ir dėl vadinamųjų 
karo nusikaltėlių pajieškų 
užsienyje. Vakarų visuomenė 
raginama atsargiai elgtis, 
nepasitikėti sovietinių orga
nų parūpinamais liudijimais 
ir liudytojais, kurie šneka 
taip, kaip nori KGB. Įtaria
muosius karo nusikaltimais 
siūloma teisti jų gyvenama
jame krašte. Įrodžius, kad jie 
tikrai šaudė žydus, jie turėtų 
būti perduodami Izraeliui ir 
ten baudžiami, bet ne Sov. Są
jungoje, kuri turėtų teisti 
milijonus žmonių sunaikinu
sius nusikaltėlus. Lmb. 

skaičius yra pasiekęs du treč
dalius gyventojų. Nuostolį dar- 
biečiams pradėjo nešti jų siū
lomas branduolinis Britani
jos nusiginklavimas, oficia- 
lion politikon įjungtas 1980 m. 
Pasigirdo balsų, reikalaujan
čių atsisakyti šio įsipareigo
jimo, bet juos nutildė kairysis 
partijos sparnas. Vėl buvo pa
tvirtintas darbiečių partijos 
pažadas rinkimų laimėjimo at
veju per penkerius metus pa
naikinti visus branduolinius 
ginklus Britanijos teritorijo
je ir jos vandenyse. Šią dar- 
biečiams žalingą rezoliuciją 
bandė sušvelninti elektrikų 
unijos vadas E. Hammondas, 
pasiūlęs referendumą Britani
jos gyventojams branduolinių 
ginklų panaikinimo klausimu. 
Pataisa buvo atmesta. Darbie
čių vadas N. Kinnockas dabar 
gyvena viltimi, kad pataisę 
bus galima padaryti vėliau, 
nes n.'” Jitn*’ darbiečių BJa- 
nams paruošti reikės dvejų 
metų.

Grįžo Gorbačiovas
Iš Maskvos šešiom savaitėm 

buvo dingęs kompartijos va
das M. Gorbačiovas, paskuti
nį kartą viešai pasirodęs rug
pjūčio 7 d. Užsienio spaudoje 
atsirado spėliojimų, kad jis 
apsinuodijo ar buvo apnuody
tas maistu, kad po apendicito 
operacijos sunkiai susirgo jo 
žmona, kad stiprios opozicijos 
susilaukė jo pradėtos refor
mos. Spaudoje pasirodydavo 
tik jo vardu parašyti laiškai 
ir oficialūs pranešimai. Da
bar M. Gorbačiovas vėl staiga 
atsirado Maskvoje ir Kremliu
je priėmė apsilankiusią pran
cūzų delegaciją. Ilgoką din
gimą iš viešo gyvenimo teisino 
rugpjūčio 24 - rugsėjo 24 d.d. 
turėtomis atostogomis. Mur
manske pasakytoje kalboje M. 
Gorbačiovas pranešė planuo
jamą kainų reformą. Maisto ir 
kai kurių kitų gaminių kainos 
Sovietų Sąjungoje yra dirbti
nai žemos, nepadengiančios 
gamybos išlaidų. Jos sumaži
namos specialiomis pašalpo
mis iš valdžios iždo. Kainas 
teks pertvarkyti, kad gamyk
los galėtų išsilaikyti pačios 
be valdinės paramos. Tokiu 
atveju reikės atitinkamai pa
didinti ir darbininkų bei tar
nautojų uždarbį, kad jie turė
tų pakankamai lėšų pabrangu
sių gaminių išlaidoms padeng
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ti. Galvojama apie dvigubą sis
temą namams ir sveikatos ap
saugai. Kiekvienam būtų už
tikrinta ligšiolinė minimali 
paslauga. Tačiau asmenims, 
turintiems daugiau santaupų, 
būtų leista įsigyti didesnius 
butus ar namus, gydytis gydy
tojų įsteigtose specialiose kli
nikose, nepriklausančiose val
dinėms ligoninėms.

Bendri manevrai
V. Vokietija ir Prancūzija 

surengė bendrus savo karinių 
dalinių manevrus, didžiausius 
pokariniame laikotarpyje. 
Jiems buvo panaudotas įsivaiz
duojamo Varšuvos sąjungos 
karių įsiveržimo sustabdymas. 
Baigminėje “kovoje” dalyvavo 
75.000 vokiečių ir prancūzų 
karių, turėjusių 400 malūn
sparnių, 20.000 sunkvežimių, 
šarvuočių ir tankų. Tariamą in
vaziją atmušusias “kautynes” 
stebėjo V. Vokietijos kancle
ris H. Kohlis ir Prancūzijos 
prez. F. Mitterrandas. Manev
rams vadovavo vokiečių gen. 
Werner Lange ir prancūzų gen. 
Jacques de Bellecombe. Kanc
leris H. Kohlis pasiūlė suda
ryti bendrą vokiečių-prancū- 
zų brigadą vienodam karių ap
mokymui.

Drebėjo žemė
Los Angeles miestą ir jo apy

linkes ištiko žemės drebėji
mas, kurio stiprumas Richte- 
rio lentelėje siekė 6,1 laips
nio. Žuvo šeši gyventojai, įskai
tant ir mirusius nuo širdies 
smūgio. Sužeistųjų skaičius 
peržengė šimtą. Sugriuvo kai 
kurie senesnieji pastatai, bu
vo kilusių gaisrų. Tačiau dau
giau aukų pareikalavo stipres
nis 6,4 laipsnio žemės drebėji
mas, Los Angeles miestą palie
tęs 1971 m. vasario 9 d. Tada 
žuvo 64 gyventojai, buvo sužeis
ti keli šimtai. Kalifornijoje 
didžiausias žemės drebėjimas 
yra 1906 m. nusiaubęs tada dar 
nedidelį San Francisco mies
tą. Spėjama, kad vėliau išras
toje Richterio lentelėje jo 
stiprumas būtų siekęs 8,3 laips
nio. Nuo to skaudaus smūgio 
Kalifornija yra laikoma pavo
jinga zona, galinčia susilauk
ti stipraus žemės drebėjimo. 
Naujieji pastatai tvirčiau su
stiprinami geležimi ir betonu. 
Praėjusią savaitę nuo žemės 
drebėjimo nukentėjo kai kurie 
silpnesnės statybos senesnie
ji pastatai.
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Toronto lietuvaičių kvartetas “Sutartinė” atlieka muzikinę programą Lietuvių fronto bičiulių stovykloje Daina
vos stovyklavietėje 1987 m. vasarą. Iš kairės: Zita Gurklytė, Daina Gurklytė, Dana Pargauskaitė ir vadovė Nijolė 
Benotienė. Šiuo metu jos ruošiasi išvykai Australijon Nuotr. V. Maželio

AfA 
AGNIETEI PANUMIENEI

mirus,

reiškiame nuoširdžią užuojautą vyrui ALBINUI, 
dukroms Lietuvoje - DANUTEI, BIRUTEI ir 
jų šeimoms, vaikaičiams, provaikaičiams ir 

visiems giminėms -

O. P. Meškauskai
S. K. Galdikai
V. J. Alonderiai
O. J. Karaliūnai
J. P. Gabrėnai

I. P. Baronai
J. J. Kazragiai
A. Zosinas
M. J. Paukščiai
F. S. Janušoniai

AJA 
MARGELIUI MEŠKAUSKUI 

mirus,

jo žmoną STEFANIJĄ bei gimines nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime -

S. K. Stankevičiai R. D. Stanaičiai
A. V. Ptašinskai I. Stanaitytė
K. L. Meškauskai R. M. Panavai
L. A. Stankevičiai J. J. Stanaičiai

Dabarties klausimai vasaros stovykloje
Rezistencinis sąjūdis — Lietuvių Fronto bičiuliai Dainavoje

PADĖKA

A. a. ANTANAS RUTKEVIČIUS 
mūsų vyras, tėvas Ir senelis, staigiai mirė

1987 metų gegužės 25 dieną Toronte.

Nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos kunigams 
už religinius patarnavimus, prelatui dr. J. Tadarauskui už 
pasakytą pamokslą, klebonui kun. Augustinui Simanavi
čiui, OFM, už maldas prie karsto laidotuvių namuose, kun. 
Liudui Januškai, OFM, kun. Eugenijui Jurgučiui, OFM, už 
Rožinį ir maldas kapinėse.

Esame dėkingos nešusiems velionies karstą, atsiuntu- 
siems gėles, užprašiusiems Mišias ir aukojusiems “Tėviš
kės žiburiams”, pareiškusiems užuojautą žodžiu dr per spau
dą, dalyvavusiems laidotuvėse ir palydėjusiems velionį į 
amžino poilsio vietą - kapines.

Dėkojame atvažiavusiems iš Hamiltono, St. Catha- ' 
rines, Delhi. Taip pat dėkojame visiems, kurie palengvino 
mūsų sunkią naštą.

Liekame be galo dėkingos visiems -

Liūdinti žmona Marytė, dukra Irutė su šeima

PADĖKA

A. a. MAGDALENA BARŠČIAUSKIENĖ-
TREIGYTĖ,

mūsų mylima mamytė, močiutė, promočiutė ir 
sesuo mirė 1987 metų rugpjūčio 23 dieną.

Nuoširdžiai dėkojame Tėvams pranciškonams, ypač 
kun. Eugenijui Jurgučiui, už lankymą ir guodimą jos ilgoje 
senatvėje ir ligoje, už suteiktus jai religinius patarnavimus 
iki iškeliavimo amžinybėn.

Esame dėkingi abiejų parapijų katalikių moterų sky
riams, Toronto Lietuvių namų ligonių lankymo būreliui, šv. 
Pranciškaus Trečiojo ordino kongregacijos nariams už ve
lionės lankymą švenčių ir kitomis progomis.

Ačiū visiems už užprašytas šv. Mišias, maldas, už gau
sų dalyvavimą laidotuvėse, velionės prisiminimą aukomis 
“Tėviškės žiburiams”, Kanados lietuvių fondui ir Etobicoke 
General ligoninei. Dėkojame visiems mus guodusiems, pa
reiškusiems užuojautą žodžiu, laiškais ir spaudoje.

Mūsų padėka solistui V. Verikaičiui už giedojimą šven
tovėje, karsto nešėjams už paskutinį patarnavimą velionei,
B. Stanulienei už pusryčių paruošimą, mieloms ponioms už 
pyragus bei talką pusryčių metu.

Liūdesyje likusieji:

dukros - Irena Ignaitienė ir Marija Miceikienė 
sūnus Vytas Lietuvoje su šeimomis 

vaikaičiai ir provaikaičiai 
sesuo A. Štuopienė su šeima

Canadian Slrt emeriais Ttb.
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

VACYS ROCIŪNAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

OSI grėsmė
Asta Banionytė-O’Connor, 

detroitiškė, jaunosios kartos 
veikėja Vašingtone, yra stip
riai įsijungusi į “Class Ac
tion”, kurios tikslas iškelti 
bylą prieš OSI ir Teisingumo 
departamentą, nes dabartinis 
įstatymas diskriminuoja bal- 
tiečius ir ukrainiečius, visiš
kai aplenkdamas karo nusikal
tėlius rusus, vokiečius ir ki
tas tautas. Norima, kad apkal
tintieji būtų teisiami Ameri
koje, o ne siunčiami į kitus 
kraštus — Sovietų Sąjungą ar 
Izraelį.

Antanas Mažeika šiuo rei
kalu yra išvystus plačią ak
ciją. Šiuo klausimu rengiami 
straipsniai teisės žurnalams, 
jieškoma paramos valdžioje, 
kongrese. Kalbėtoja prašė 
šiuo klausimu informuoti sa
vo vietovių JAV atstovų rūmų 
ir senato narius.

Po perkrautos dienos pa
skaitų bei pranešimų gera 
buvo vakare susirinkti paplū- , 
dimio paviljone maloniam pa
bendravimui, vaišėms, šokiui 
ir dainai. Stovyklos akordeo
nistas Audrius Polikaitis bu
vo šio jaukaus pobūvio muziki
nis vadovas.

Politinė Maceinos teorija
Dr. Kęstutis Skrupskelis, 

profesoriaująs South Carolina 
universitete, kalbėjo apie Lie
tuvių fronto ideologą, nepa- 
saulėžiūrinę politiką, kurios 
pradų jau reikia jieškoti dar 
nepriklausomoje Lietuvoje. 
Maceinos filosofijoje religi
ja yra žmogiškoji tikrovė, kur 
valstybė neturi formuoti pa
saulėžiūros, visus traktuoti 
vienodai. Valstybė yra didin
gas žmogaus kūrinys, todėl 
ji negalinti būti abejinga re
ligijai. Valstybės mėginimas 
kištis į pasaulėžiūrą baigiasi 
nepasisekimu.

Žmogus yra ribota būtybė, 
kurioje vyksta kova tarp Kris
taus ir Inkvizitoriaus. Žmo
gaus pažiūrų suformavimui 
daug įtakos turi jį supanti 
aplinka ir visuomenė.

Po paskaitos išsivystė įdo
mus pokalbis tarp paskaitinin
ko ir klausytojų. Ingrida 
Bublienė buvo puiki modera- 
torė.

Demokratijos žlugimas
Oklahomos universiteto pro

fesorius dr. Vytautas Vardys, 
daugelio veikalų ir studijų 
autorius, dabar išeinančio vei
kalo “Krikščionybė Lietuvoje” 
lietuvių ir anglų kalbomis re
daktorius, šioje studijų savai
tėje paskaitė ištrauką iš ren
giamo veikalo apie nepriklau
somos Lietuvos politinį gyve
nimą, apie demokratijos žlu
gimą Lietuvoje.

Naujosios Lietuvos valsty
bės reikalų tvarkymas, kai tau
ta dar neturėjo politinės kul
tūros, buvo labai sunkus. Pa
gal 1923 m. gyventojų surašy
mą, Lietuvoje buvo 44% beraš
čių, o lietuvių net 83% ir 17% 
kitų tautybių. Net valstybinė
se tarnybose buvo tiktai 63% 
lietuvių. Šie nuošimčiai ne
priklausomo gyvenimo metais 
greitai keitėsi. Latviai ir es
tai turėjo žymiai daugiau inte
ligentijos. Krašte buvo nema
žai korupcijos ir kyšininkavi
mo. Tauta nebuvo pribrendusi 
demokratinei santvarkai — 
sunkiausiai administruoja
mai sistemai. O gyventojai 
turėjo išrinkti 80 seimo atsto
vų iš 10 partijų kandidatų. 1922 

m. konstitucija buvo priimta 
beveik vien katalikų partijų 
balsais. Lietuvos kova dėl Vil
niaus jos nepopuliarino kitų 
valstybių sostinėse, o Klaipė
dos kraštas su plačia autono
mija Kaunui sudarė daug rū
pesčių.

Politinės Lietuvos partijos 
buvo daugiau pagrįstos ideo
loginiais negu ekonominiais 
motyvais. Koalicijos laikotar
pis krikščionių demokratų ir 
liaudininkų buvo pats produk
tyviausias: įvesta žemės re
forma, sutvarkyti finansai, 
krašto saugumas, įsteigtas 
universitetas ir t.t. 1926 m. 
gruodžio 17 perversmas sukė
lė daug bereikalingo triukš
mo. Krikščionys demokratai 
buvo gan naivūs, tikėdami, 
kad A. Smetona, kaip buvo ža
dėjęs, praves laisvus rinkimus.

Moderatoriaus Juozo Koje
lio, dr. A. Šležo, J. Pabedins
ko, M. Drungos ir kitų pasisa
kymai ryškino tą Lietuvos is
torijos laikotarpį.

Damušio studija
Taip jau šioje studijų savai

tėje paskaitų temos susiklostė 
—' praeitis ir difoartis pynėsi į 
studijinei' dailės visumą. Dr. 
Damušis kalbėjo apie praeitį, 
Linas Kojelis — apie šių die
nų aktualijas iš JAV sostinės.

Dr. Damušis gerai paruoš
tomis skaidrėmis vaizdavo 
Lietuvos gyventojų nuostolį 
okupacijose nuo 1940 iki 1959 
m., kai buvo pravestas gyven
tojų surašymas. Plati dr. Da
mušio studija bus išleista at
skira knyga. Lietuvos terito
rija ir gyventojai keitėsi: 1920 
m. Lietuvos plotas buvo 83.000 
kv km, 1945 m. — 65.000 kv km. 
Gyventojų skaičius 1923 m. — 
2,14 mil., 1959 m. — 2,41 mil. 
Antrojo pasaulinio karo nuo
stolis — 1,066 mil. gyventojų: 
čia įeina sovietų okupacija 
1940 m., nacių 1941-44 ir ant
roji sovietų okupacija. Išve
žimai į Gulagą, nacių holo
kaustas, gyventojų pasitrau
kimas į Vakarus, žuvusieji 
kovoje už laisvę, repatriacija 
Lenkijon, žydų pasitraukimas 
į Sov. Sąjungą ir t.t. Nacių 
holokausto aukos siekia 
165.000, dabar žydų Lietuvo
je likę 28.000. Per pirmąją 
okupaciją išvežta į Gulagą 
34.260, per antrąją — 120.000, 
į Vakarus pasitraukė 64.000 
ir t.t. Surinkti duomenys bus 
vertingas įnašas į to laikotar
pio Lietuvos tragedijos pus
lapius.

Naujienos iš Vašingtono
Iš Vašingtono atskridęs 

Linas Kojelis, specialus prez. 
R. Reagano asistentas, savo žo
dyje palietė mums įdomias ak
tualijas iš miesto, kur “jaučia
mas pasaulio pulsas”.

Lietuvių katalikų susitiki
me pietuose su prez. Reaganu, 
kuriuose dalyvavo vysk. P. Bal
takis, Lietuvos atstovas dr. 
St. Bačkis, Lietuvos krikščio
nybės sukakties komiteto 
pirm. J. Kavaliūnas ir kiti, 
buvo iškeltas tikinčiųjų per
sekiojimas Lietuvoje, įteik
tas sąžinės kalinių sąrašas. 
Prezidentas pažadėjo savo 
paramą. Jam įteiktas ir sukak
tuvinis krikščionybės meda
lis.

Buvo stengiamasi susitikti 
su sekretoriumi G. Schultzu 
dar prieš jo pokalbius su so
vietų užs. reikalų ministeriu. 
Linas kalbėjo apie Chautau
qua konferenciją, kur susitin
ka privatūs piliečiai su JAV 
ir sovietų diplomatais. Įsteig
tas Lietuvių informacijos 

centras Vašingtone (V. Nakas 
— vedėjas). Pavergtų tautų 
savaitė sostinėje praėjo sėk
mingai. JAV gynybos departa
mentas išleido dokumentinį 
leidinį visam pasauliui įvai
riomis kalbomis, kur Baltijos 
valstybės pažymėtos kaip ne
priklausomos. Dėl OSI jis esąs 
optimistas, bet ir naujo įsta
tymo projektas nesąs labai ge
ras. Gen. valstybės prokuroras 
Meese paskyręs žymų teisinin
ką šiam klausimui ištirti.

Stovyklos dalyviai vakare 
galėjo pamatyti sovietų gamy
bos propagandinį filmą apie 
Lietuvos katalikų Bendriją 
anglų kalba.

Jaunimo simpoziumas
Šeštadienį, po Žolinių Mi

šių (rugpjūčio 15) ir pusryčių 
padidėjęs stovyklautojų skai
čius rinkosi į jaunimo simpo
ziumą. Jau beveik tradicija, 
kad kiekvienoje tokioje savai
tėje girdimas ir jaunimo bal
sas. Jis paprastai žvelgia ne 
tik į save, bet ir į vyresniuo
sius bei aplinką, kurioje jie 
turi gyventi tarp dviejų kul
tūrų, daugelio tautų, rasių, 
religijų.

Simpoziume, kuriam pirmi
ninkavo Juozas Ardys, daly
vavo du vaikinai ir dvi mergi
nos.

Asta Banionytė-O’Connor, 
detroitiškė, skautė, baigusi 
politinius mokslus, penkerius 
metus dirbusi JAV kongrese, 
gyvenanti Vašingtone, D.C. Ji 
mano, kad tautos bei tėvynės 
meilė, nors ir buvo laikinai 
apmirusi, gali vėl atgimti, jieš
koti savo kilmės šaknų. Norint 
daugiau jaunimo įtraukti į dar
bą, reikia turėti sąrašus, ryšį 
su jais, turėti nuolatinį atsto
vą Vašingtone.

Linas Vyšnionis, 24 m., kliv- 
landietis, ateitininkas, turįs 
magistro laipsnį iš Rytų Euro
pos istorijos, šiems mokslo 
metams vyksta mokytojauti į 
Vasario 16 gimnaziją. Kodėl 
jaunimas nesijungia į lietu
višką veiklą? Yra daug prie
žasčių: aplinkos įtaka; studen
tai turi mokytis ir duoną pel
nytis, o kai baigia, dažnai gy
vena vietovėse, kur lietuvių 
nėra; vyresniųjų parengimai 
ir jų veikla neįdomi — jauni
mo nepatraukia. Veiklos meto
dai pasenę. Į lietuviškas pa
maldas neina, nes jos taiko
mos vyresniesiems. Kai neda
lyvauja lietuviškose organi
zacijose, primiršta ir lietuvių 
kalbą.

Edvardas Tuskenis, čikagiš- 
kis, 1983 m. baigęs istoriją Ili
nojaus universitete, augęs lie
tuviškame Marquette Parko 
“gete” “mano tėvynėje”. Savo 
teigimuose ryškino, koks dide
lis skirtumas yra tarp dabar
tinio ir jaunimo prieš 30 me
tų. Norint išlaikyti Jaunimo 
sąjungą, reikėtų sąjungos na
rių amžių padidinti iki 50 me
tų. Ne tik lietuvių, bet ir kitų 
tautų jaunimas nutausta. Nu
tautintas paliečia ir vyresnią
ją kartą. Iš jaunimo į lietuviš
ką darbą įsijungia gal 1% ar 
2%. Priklausymas amerikiečių 
organizacijoms padeda leng
viau kilti karjeroje.

Jolita Gudaitytė, niujorkie
tė, doktorantė vaikų psicho
logijoje, skautų ir Jaunimo 
sąjungos veikėja, lituanistinės 
mokyklos mokytoja, lankiusi 
lituanistikos kursus Vilniu
je. Ji klausė, kodėl taip neįvy
ko, kaip norėjome? Niujorko 
lietuvių veikloje nedaug da
lyvauja ir vyresnioji karta: 
tuščios šventovės, lietuvių sa-

AfA
MYLIMAI MAMYTEI

MARIJAI PAKUTKIENEI
Seinuose mirus,

dukras - ELENĄ BALYTIENĘ ir ONĄ 
GODELIENĘ su šeimomis nuoširdžiai 

užjaučiame —

A. V. Apanavičiai P. T. Kareckai
F. B. Ankudavičiai D. B. Kriaučiūnai
J. B. Čebatoriai V. D. Kekiai

J. K. Rudaičiai B. D. Mačiai

P. P. Dums A. O. Dziemionai

J. J. Kamaičiai B. Rukšėnienė
J. A. Žukauskai

lės. Lituanistinėje mokykloje 
48 mokiniai. Nebuvo iš ko iš
rinkti net ir tėvų
Tėvai neperdavė vaikams savo 
krašto meilės. Vis dar pasa
kojama apie praeitį iki II D. 
karo. Dirbantieji nėra įverti
nami, jiems vis daugiau ir dau
giau kraunama naujų darbų. 
Tiktai šokių grupės turi dides
nį pasisekimą. Baigę mokslus 
greitai nori pasidaryti turtin
gais. Visokie gandai ir aštri 
kritika neprisideda prie noro 
jungtis į lietuvišką darbą. Kai 
Jolita lankėsi Lietuvoje, jau
tėsi kaip namie. Ir ten ragina
ma neužmiršti lietuvių kalbos.

Papildomi pasisakymai
Po įvadinių pastabų pokal

bio dalyviai pateikė klausimų 
savo kolegoms, išryškindami 
ar papildydami pareikštas 
mintis. Asta mano, kad litua
nistinių mokyklų mokinių 
skaičius mažėja ir todėl, kad 
prieauglis mažėja. Esą ši jau
nimo krizė nesitęs ilgai, ne
reikia būti pasimistais, jau
nimas sugrįš prie savo kamie
no. Jaunimui ir vaikams reikia 
kalbėti apie Lietuvos dabartį.

Linas ragina remti jaunimą, 
padėti jam, nes jis reikšmin
gas mūsų dienoms ir ateičiai.

Edvardas, lankęs Vilniaus 
universiteto kursus, slaptai 
nuvykęs į Kryžių kalną savo 
tėvynėje, kur jam padarė ne
užmirštamą įspūdį visam jo gy
venimui. Čia mūsų jaunimas, 
pamiršęs savo tėvų vertybes, 
įsilieja į amerikietišką gyve
nimo srautą.

Jolita, įdomi ir įspūdinga 
kalbėtoja, irgi reiškė nuomo
nę, kad nereikėtų pulti į pesi
mizmą. Todėl mes čia ir susi
rinkome, kad geriau vieni ki
tus pažintumėm, suprastume 
problemų dydį, jieškotume 
tiltų, kurie jungtų kartas. 
Čia reikia keisti mūsų minėji
mų nusibodusias ir pasenusias 
formas, įnešti naujovių. Turi
me dirbti iki Lietuva bus vėl 
nepriklausoma valstybė. Iš 
apsilankymų Lietuvoj grįžta
me su optimizmu dirbti, nes 
ir ten gyvenąs jaunimas išlydi 
mus su raginimu: “veikite, vei
kite”.

“Aš esu pasiryžusi” — užbai
gė Asta.

Kai kurios išvados
Malonu buvo klausytis šių 

jaunimo atstovų pasisakymų: 
logiški, kritiški, su optimiz
mo priegaide, perduoti gera 
lietuvių kalba. Jei tokių jau
nuolių būtų kiekvienoje lie

komiteto, apie realią padėtį ir ateitį.

tuviškoje oazėje daugiau, ki
tokiu tonu galėtume kalbėti

Iš gausios auditorijoš su 
klausimais, papildymais, su
gestijomis įsijungė: Teresė 
Gečienė, kun. J. Borevičius, 
SJ, V. Akelaitis, A. Gečys, dr. 
A. Razma, dr. Rožė Šomkaitė, 
dr. P. Kisielius, J. Kojelis, 
V. Maželis, J. Pabedinskas, 
A. Raulinaitis. Neseniai iš 
Lietuvos atvykusi jaunuolė 
jaudinančiai kreipėsi į susi
rinkusius jieškoti tiltų tarp 
Lietuvos ir išeivijos jaunimo. 
Pasisakymuose ryškėjo min
tys: bendrauti, bet nebendra
darbiauti, gal reikėtų pagal
voti net apie jaunimo ekskur
siją, surasti jaunimui lietu
viškų darbų, kurie jiems im
ponuotų. Latvių jaunimas esąs 
geriau susiorganizavęs, nes 
ir vyresnioji karta nėra susi
skaldžiusi į 15 partijų; jei no
rime jaunimą išlaikyti lietu
višką, pratęsti išeivijos gyvy
bę, tėvai turi perduoti tėvy
nės ir tautos meilę savo vai
kams, šalinti kliūtis jaunimui 
įsijungti į lietuvišką darbą, 
rengti specialias jaunimo sto
vyklas, kaip tai daro frontinin
kai ar “Šviesa-Santara”. Rei
kia surasti lėšų dirbančiam 
jaunimui kiek atlyginti.

Kanadietės koncertuoja
Ir 31-ji LFB poilsio bei stu

dijų savaitė buvo baigta jau
kiu žodžio, dainos ir muzikos 
koncertu. Programai sklan
džiai vadovavo Ingrida Bub
lienė. Toronto lietuvaičių 
kvartetas: vadovė Nijolė Be
notienė, sesutės Daina ir Zita 
Gurklytės, Danutė Pargauskai
tė, pasipuošusios baltomis 
vakarinėmis sukniomis, atliko 
17 liaudies dainų ir lietuvių 
kompozitorių kūrinių. Akor
deonas, vargonėliai, birbynė 
ir isp. būbnelis buvo gera pa
lyda jaunoms, dailioms ir bal
singoms kanadietėms.

Koncerto viduryje rašyto
jas Vytautas Volertas paskai
tė savo novelę. Kvartetas yra 
pakviestas dainuoti Australi
joje, jaunimo kongrese. Ploji
mai ir gėlės išreiškė padėką 
už spalvingą pabaigtuvių kon
certą. Studijų savaitės apžval
ginę santrauką parengė ir per
skaitė Juozas Ardys. LFB cv 
pirmininkas Juozas Mikonis 
padėkojo paskaitininkams, 
kun. V. Dabušiui, studijų sa
vaitės dalyviams ir svečiams.

Vaišės, muzika, šokiai ir dai
nos palydėjo šią savaitę į pra
eitį.



Niujorke įvykusioje “Juodojo kaspino” demonstracijoje 1987 m. rugpjūčio 23 d. dalyvavo ir baltiečių jaunimas. 
Nuotraukoje - latvė ANNA TREMANIS (dešinėje) simboliškai vaizduoja Baltijos kraštų pavergimų V. Maželis

Bara jaunimą, kad blaiviai linksminasi
Rašo Lietuvos pogrindžio “LKB kronika” 73-čiame numeryje

Praeitis kalba dabarčiai
Išeivijoje pradedama rengti Vilniaus diena, primenanti Lietuvos sostinės praeitį, 

dabartį ir galimą jos ateitį

STEPAS VARANKA

Su kiekvienais prabėgan
čiais metais Lietuvos tragedi
jos diena vis rečiau prisime
nama. Nepriklausoma Lietu
va, be savo senos sostinės Vil
niaus, Spalio 9-ąją prisimin
davo kaip gedulo dieną. Iš tik
rųjų tai buvo lietuvių tautos 
pasiryžimo diena. Tą dieną 
visa lietuvių tauta šaukė “Mes 
be Vilniaus nenurimsim!”

Toks gėdingas Lenkijos el
gesys su silpnesne tauta, iš
plėšiant iš jos teisėtą seną 
sostinę, atvėrė gilią prarają, 
tiksliau sakant, pūliuojančią 
žaizdą. Dar ir dabar lenkai 
nesupranta, kodėl jie tokį nu
sikaltimą padarė. Yra lenkuo
se ir šiandieną tokių, kurie 
nesusigaudo tautų istorijoje, 
savindamiesi jų žemes ir 
miestus.

1920 m. tas gen. Želigowskio 
žygis, užgrobiantis Vilnių ir 
Vilniaus kraštą, vos nesukėlė 
Europoje gaisro. Neryžtingu
mas Vakarų politikų tą Lenki
jos klastingą žygį toleravo.

Didelė dalis Lietuvos teri
torijos buvo atplėšta ir pri
jungta prie Lenkijos valsty
bės. Susidarė tokia būklė, ku
rią lenkų istoriką Henryk 
Wisner pavadino “wojna nie 
wojna” — karas ne karas.

Iš dabar prieinamų archy
vinių dokumentų aiškėja, kad 
Lietuva jieškojo kelių san
tykiams pagerinti. Bet kai tik 
žodis “Vilnius” lietuvių bu
vo minimas, pasitarimai bei 
derybos būdavo nutraukiamos.

Net po Ambasadorių konfe
rencijos Tautų Sąjungos ta
ryba 1927 m. pripažino Lietu
vos reikalavimus dėl Vilniaus 
teisėtais. Net pati Lenkija 
pripažino Lietuvos nusista
tymą teisėtu. Tautų Sąjunga 
nevertė Lietuvos vyriausybės 
atsisakyti nuo savo nusista
tymo.

Jeigu Lietuva būtų savano
riškai užmezgusi diplomati
nius santykius su Lenkija, 
tai būtų pripažinusi Lenki
jos smurtą ir atsisakiusi 
Vilniaus bei užgrobto Vil
niaus krašto.

Tame ginče daugiausia nu
kentėdavo Vilniaus krašto 
lietuviai. Jiems tekdavo pa
kelti pykčio rykščių skausmą. 
Toji kančių grandinė nenu
trūko ir po ultimatumo, “drau
giškus” santykius užmezgus. 
Žinoma, oficialiai, jie “page
rėjo”. Deja, mūsų senoji sos
tinė Vilnius liko jų rankose. 
Net Vilniui vaduoti sąjunga 
buvo priversta užsidaryti. Vil
nius išbrauktas iš Lietuvos 
konstitucijos.

“Toronto Daily Star” 1938. 
III.18 pirmame puslapyje stam
biom raidėm skelbė: “Brutai 
ultimatum backed by threats 
is served on Kovno”.

II D. karas sunaikino išdi
džią Lenkiją. Jos gyventojai 
patyrė didžiulius persekioji
mus. Nemažas jų kariškių ir 
civilių rado prieglobstį jų 
skriaudžiamoje Lietuvoje. Lie-
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tuva ir lietuviai nekeršijo 
jiems už jai padarytas skriau
das.

Gavę lenkai užuovėją Lietu
voje ir atgautame Vilniuje, bu
vo nepatenkinti. Lietuvai per
ėmus Vilniaus krašto admi
nistraciją, lenkai įsteigė po
grindžio organizacijas, pra
dėjo administracijos darbą 
trukdyti. Jų pogrindyje vei
kiantieji partizanai ir slapti 
kariniai daliniai pradėjo už
puldinėti lietuviškas įstaigas, 
policijos nuovadas ir net lie
tuvių karinius dalinius. Len
kai pasireiškė ir lietuvių žu
dymais. Čia tų faktų neminė
siu, nes jie yra daugumai ge
rai žinomi.

Lenkų tautą ištikusi baisi 
tragedija jos nepamokė. Jie ir 
dabar nenustoja reikšti savo 
pretenzijų į Lietuvos sostinę 
Vilnių ir Vilniaus kraštą. Len
kijoje jie yra Maskvos pritil
dyti, tačiau išeivijoje jie vi
sais frontais skelbia, kad Vil
nius ir Vilniaus kraštas bei ki
tos sritys yra prarastos tik lai
kinai. Tai skelbia ir emigraci
nė jų vyriausybė Anglijos Lon
done. Tiesa, kartais vienas ki
tas iš jų politikų ar veikiantis 
Lenkijoje pogrindis prasitaria, 
kad jie atsisaką savo pretenzi
jų į Vilnių ir Lvovą. Tai gra
žūs reti pasisakymai. Tie pasi
sakymai, be pakeitimo jų 1935 
m. konstitucijos, negali būti 
vaisingi. Aišku, jeigu taip pa
sisakytų visa lenkų išeivijos 
bendruomenė, tai su ja turėtų 
skaitytis ir Londono “vyriau
sybė”. Deja, tai tik svajonė.

Gyvenimo patirtis rodo, kad 
ir labai sunkios bei skaudžios 
žaizdos užgyja. Lieka po jų tik 
žymės. Tautos istorijoje to
kias žymes dažnai metų dul
kės pridengia. Tačiau tai ne
reiškia, kad jas panaikina. 
Žaizdos dėmė lieka. Skriaudė
jui, pagal krikščionišką mora
lę, reikia atleisti, bet užmirš
ti negalima ... Praeities isto
rija - tai pamoka ateičiai.

Šiandieną lietuvių tautos pa
dėtis yra pakitusi. Lietuvos 
sostinė Vilnius yra susijungęs 
su tauta bendroje komunizmo 
vergijoje. Šiandieną Vilnius 
yra lietuviškesnis, negu jis bu
vo lenkų okupacijos metais. 
Liūdna ir skaudu, kad jis ir vi
sa Lietuva nėra laisva ir ne
priklausoma. Jei Vilnius dabar 
yra lietuviškesnis, tai nereiš
kia, kad Vilniaus problema yra 
galutinai išspręsta.

Jaltos nutarimai Lenkijai 
buvo primesti. Ji turėjo atsi

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 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

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

sakyti visų užgrobtų žemių į ry
tus nuo Curzono linijos. Len
kija tų nutarimų nepripažįsta. 
Naujų pasikeitimų metu Rytų 
Europoje gali vėl iškilti senos 
ir naujos tautų problemos bei 
ginčai.

Lietuvių-lenkų problema tu
ri būti nuolat gvildenama. 
Vilniaus klausimas ir aplamai 
viso Vilniaus krašto reikalas 
turi būti giliai svarstomas, 
studijuojamas, o svarbiausia, 
visuomenėje gerai ir aiškiai 
suprantamas. Lietuva nuo am
žių Vilniaus niekada nėra at
sisakiusi. Net unijiniais lai
kais lietuviai išreikalavo, kad 
dvilypės valstybės bendras ka
ralius ar valdovas bent kas tre
čius metus gyventų Vilniuje. 
Tas reikalavimas būdavo įra
šomas įsipareigojimų aktan, 
kuris vadinamas “pacta con- 
venta”. Dažniausiai tie bend
ri “karaliai” lietuvių reika
lavimų nevykdė, tačiau sosti
nės vardo neatėmė.

Po paskutinio dvilypės vals
tybės padalinimo 1795 m. Lie
tuvą pasigrobė rusai. Caro 
įsakymu, Vilnių buvo uždraus
ta vadinti sostine. Daug, daug 
metų vėliau, Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę ir trumpam 
laikui savo sostinę, kurią kai
mynai lenkai atplėšė nuo Lie
tuvos kūno ir, kaip caro Rusi
ja, uždraudė Vilnių vadinti 
Lietuvos sostine. Kodėl toji 
lietuvių mylima sostinė taip 
buvo blaškoma tarp įvairių 
baisių audrų? Turbūt nėra ki
tos sostinės su tokia audringa 
ir skausminga praeitimi.

Minėjimai Špalio 9-tosios, 
Vilniaus gedulo dienos, Lenki
jai reikalaujant, po ultimatu
mo buvo panaikinti. Nuo to lai
ko ją dažniausiai prisimena 
vilniečiai. Deja, vilniečių ne
gausus skaičius retėja, ir tos 
dienos prisiminimas blunka.

Dabar, kad lietuviuose mei
lė savo senajai sostinei ne- 
sumenkėtų, vilniečiai išeivi
joje pradėjo rengti Vilniaus 
dienos minėjimus. Tuose pa
rengimuose visada yra proga 
prisiminti didžiulę Vilniaus 
reikšmę Lietuvai. Vilnius - 
tai Lietuvos kultūros lopšys, 
tai Lietuvos širdis. Toje šven
tėje, savaime aišku, turi būti 
prisiminta ir skaudi Lietuvai 
Spalio 9-ji.

Kanados vilniečiai, talki
nami Toronto Lietuvių namų 
kultūrinės komisijos, rengia 
Vilniaus dienos minėjimą lap
kričio 29 Toronto Lietuvių na
muose.

1987 m. kovo 28 d. “Komjau
nimo tiesa” ilgu straipsniu at
sakė į tikinčiųjų tėvų skundą 
dėl konflikto Alytaus rajone, 
Makniūnų kaime, kur 50 vaikų 
susirinko švęsti seserų GRA
ŽULYČIŲ gimtadienio ir buvo 
grubiai užpulti bei tardyti 
milicininkų, mokytojų ir ki
tokio “aktyvo”. Laikraščio ko
respondentė A. SVIRBUTAVI- 
ČIŪTĖ, pabrėždama “viešu
mo” ir “demokratėjimo” ten
dencijas, plačiai komentuoja 
LTSR prokuroro vyr. padėjėjo 
J. BAKUČIONIO atsakymą į 
tėvų skundą. Dėmesį patrau
kė kai kurios šio komentaro 
stiliaus ir turinio ypatybės. 
Apie tai ir norėtųsi padisku
tuoti.

Korespondentė savo straips
nį pradeda vienos gimtadieny
je buvusios dalyvės mintimis, 
kad vakarėlyje bus smagu, tė
vams leidus pasišokti ir padai
nuoti. Nusikaltimo sudėties, 
kaip sako juristai, nepastebė
sime. Bet. . . Kiek toliau ci
tuojamos tėvų laiško nuotru
pos: “GRAŽULYTĖS Janina 
ir Angelė mūsų vaikus pasi
kvietė į gimtadienį. Mes iš
leidome su sąlyga, kad pobū
vyje dalyvaus ir suaugusieji, 
be to, 23 vai. vaikai turi būti 
namuose. 22 vai. 10 min. į kie
mą atvažiavo mašina... Šį 
įsibrovimą motyvavo tuo, kad 
po Alytaus rajono kultūros 
namus daromas reidas. Po to 
milicijos majoras pradėjo tar
dyti ir gąsdinti vaikus, reika
lavo pasisakyti pavardes ir 
vardus ... Mes, tėvai, protes
tuojame prieš tokį pareigūnų 
savivaliavimą ... Kokį vaikai 
padarė nusikaltimą, švęsdami 
gimimo dieną be alkoholio, už
daroje patalpoje ir suaugusių 
priežiūroje? Ką jie baisaus 
padarė? Po skundu — 11 pa
rašų.

Nors A. SVIRBUTAVIČIŪ- 
TĖ, kaip minėta, pateikė tik
tai tėvų laiško ištraukas, čia 
pat, tarsi išsigandusi nepagra
žintos (o mums, Lietuvos kata
likams, tokios įprastos!) tikro
vės blyksnio, skuba jį uždeng
ti: “Iš karto pasakysiu —tėvai 
neteisūs. Jie puikiai žino, kad 
vaikai pažeidė nepilnamečių 
elgesio taisykles”. Tačiau ir 
toliau gilinantis į sujauktą 
ir miglotą straipsnį, “pažei
dimo” esmė neišryškėja. Visa 
sunkioji kaltinimo “artileri
ja” ta, kad vaikai svečiuose 
buvo po 22 valandos. Keista — 
visi juk žinome, respublikinė 
bei rajoninė spauda ne kartą 
reiškė susirūpinimą, kad dau
guma vadinamųjų diskotekų, 
šokių vakarų geriausiu atveju 
prasideda apie 24 valandą ir 
tęsiasi iki 3 vai. nakties. Da
lyvauja tenai, deja, ne tiktai 
pilnamečiai. O apie blaivumą 
ir suaugusiųjų priežiūrą gal 
patylėsime — juo labiau, kad 
apie tą muštynių “kultūrą” ir 
naktinių orgijų “subtilybes” 
pusbalsiu pasisako ir oficia
lūs laikraščiai. Surinkite jūs 
50 jaunų žmonių ir suruoškite 
gimtadienį be alkoholio, kur 
jaunuoliai linksmintųsi, šoktų 
suaugusiųjų priežiūroje patys 
vidinio poreikio verčiami, dai
nuotų liaudies dainas! Ar tai 
neskamba beveik kaip fantazi
ja mūsų jaunuomenę šiandien 
niokojančios demoralizacijos 
fone!

Susidūrę su tokiu fenomenu 
GRAŽULYČIŲ gimtadienyje, 
tiek reido dalyviai, tiek ko
respondentė galėjo nebent 
padėkoti vakarėlio rengėjams, 
vaikų tėvams, nusistebėti, ko
kie motyvai, koks auklėjimo 
būdas suformavo šį jaunimą 
tokį kilnų, kokios pasaulėžiū
rinės atsparos jį tokį palaiko?

Deja, kaip žinome iš tėvų 
protesto, įvyko visiškai prie
šingai. Tad kurgi pareigūnų 
nepasitenkinimo priežastis? 
Reikšmingomis straipsnio 
užuominomis, atskiromis fra
zėmis iš vaikų tardymų lenda 
yla iš maišo . .. “Pas GRAŽU
LIUS mes sukalbėjome maldą 
ir šokome”. .. “Salėje ant 
sienos — medinis kryžius ...” 
“Kas vienijo šio pobūvio da
lyvius? Gal giminystė? — Ne, 
— išsiaiškina straipsnio au
torė, mat, dalyvavo ne tik 
GRAŽULIŲ šeimos nariai. 
Tai gal draugystė? Bet drau
gauti, korespondentės nuo
mone, leistina tiktai vienme
čiams, o čia buvo ir vyresnių, 
ir netgi nepažįstamų! Štai koks 
čia kriminalas! Nedrįskite, 
lietuviai, susirinkti, jei jūs 
ne vienos šeimos nariai, ir jei
gu jus, (o siaube!) galbūt vie

nija ne giminystė, ne amžius, 
ne profesija, o ant sienos ka
bantis Kristaus kryžius! Tai 
kas, kad Jis — jūsų blaivumo, 
jūsų dainos ir tyro jaunystės 
džiaugsmo šaltinis! Tai kas, 
kad Jis — jūsų pagarbos tė
vams, jūsų ryšio su jais, bend
rystės, pasitikėjimo jais vers
mė! Nedrįskite, o jeigu vis dėl
to nepabijosite — jūsų laukia 
reidai ir tardymai, panašūs į 
aprašytąjį Makniūnuose.

O kažin, kad šitą autorės 
nustatytą gimtadienių šven
timo reglamentą — tiktai šei
mos nariai, tiktai vienmečiai, 
jokių jaunesnių už jaunuolius, 
jokių nepažįstamų — pritaiky
tume kultūros namų vakarė
liams, pagarsėjusiems susiti
kimams su kareiviais, kuriuos 
“internacionalinio auklėjimo” 
pretekstu rengė mokyklos? 
Kaip matome, vertinimo krite
rijai skirtingi, ir tas skirtumas 
giliu pjūviu skiria mūsų visuo
menę į dvi nelygiai traktuoja
mas puses, neapsiribodamas 
paviršiumi gimtadienio sve
čių išvaikymu.

Šių metų “Jaunimo gretose” 
I-me ir Il-me numeriuose su 
rimtu dėmesiu netgi smulkme
niškai buvo gilinamasi į lie
tuviškųjų pankų vidaus pasau
lį — nuo spalvotų šukuosenų 
ir kniedžių prismaigstytų 
striukių iki jų filosofavimų 
ir receptų, kaip apsisvaigin
ti pigesne už degtinę “chemi
ja”. Štai, atseit, globalinė vi
suomeninė problema! Ir iš 
kur? Ir kodėl jie taip?! O ar 
nors viena žinutė spaudoje 
paminėjo, kad Lietuvoje yra 
tūkstančiai katalikų jaunuo
lių, kurie gyvena pozityviais 
idealais, moka linksmintis be 
degtinės, brangina straipsny
je paminėtas liaudies dainas, 
domisi kultūriniu tautos pali
kimu ir jį saugo, sugeba skais
čiai mylėti ir kurti darnias, 
laimingas šeimas? Ar pasido
mėjo bent vienas sociologas, 
bent vienas oficialus leidinys, 
iš kur jiems tai, kokie pradai 
žmonėse tokias savybes išug
do, kai aplinka yra atvirai 
amorali, priešiška? Ne, kur 
ten, — toli mums iki pankų, 
o jeigu mumis kas ir susido
mės, tai nebent KGB ar pana
šaus reido dalyviai...

Žinoma, mes netrokštame 
valdiškų pagyrimų — ne dėl 
jų, o dėl Dievo taip gyvename. 
O tačiau jau seniai pastebė
jome iškalbingų požiūrių ne
vienodumą — užrašytas ant 
sienos svetimakalbis keiks
mažodis metų metais puikuo
jasi centrinėje gatvėje, ir 
niekam akių nebado, o teuž- 
rašo tik kas “Laisvę tikėjimui! 
Laisvę politiniams kaliniams!” 
Tą pačią naktį ne tai (sic!) kad 
tinkas, plytos bus nugremž- 
tos...

Dėl šių akivaizdžių trakta
vimo skirtumų tenka pripažin
ti: teisūs GRAŽULIAI, savo 
pareiškime rašantys (kuo 
taip piktinasi koresponden
tė), kad “tikintieji persekio
jami”, “terorizuojami”, “kur 
sąžinės laisvė?” Ir neveltui, 
matyt, tiek nerimo autorės ap
klausinėjamos mokinukės aky
se, kurį SVIRBUTAVIČIŪTĖ 
sakosi pastebėjusi. Straips
nį SVIRBUTAVIČIŪTĖ užbai
gia ateistinei pedagogikai la
bai būdingu pagyrimu berniu
kui, kuris: “Vyras, mat — mo
čiutės įkalbinėjamas eiti į 
bažnyčią — čiūkšt ir pro lan
gą iššoka”. Ir toliau: “Vaikai 
renkasi kelią. Tegu renkasi 
kelią. Tegu renkasi savaran
kiškai. Leiskite jiems pasi
rinkti tiesų, be klystkelių”.

Taip, korespondente, . jūsų 
aprašyti vaikai pasirinko ke
lią — kaip pati pastebėjote
— be alkoholio, su lietuviška 
daina, tėvų priežiūroje. Ir 
Jums, ir reido dalyviams jisai 
pasirodė nelygus, su klystke
liais. Siūlote rinktis kitokį. 
Tiktai abejotinas tiesumas 
to kelio — “čiūkšt ir pro lan
gą” — kurį lengvabūdiškai pa
tariate. O jeigu jau pradėjome 
kalbėti apie kelius, tai leis
kite užbaigti puikaus Tengizo 
ABULADŽĖS filmo “Atgaila” 
paskutiniu kadru. Prisimenate
— prie herojės priklibikščiuo- 
ja senutė ir klausia, ar šis ke
lias veda į šventovę. Jai atsa
koma, kad tai šventovę sugrio
vusio diktatoriaus vardo gatvė 
ir į jokią šventovę ji nebeve
da. Senutė nustemba: “Tai 
kam apskritai reikalingas toks 
kelias, kuris neveda j švento
vę?!”

Lietuviškosios skautijos fondo pirmininkas v.s. Č. KILIULIS kalbasi su 
vyskupu ANTHONY PILLA Klivlande Nuotr. V. Bacevičiaus

Ameriką užplūdo sovietų šnipai
BRONIUS VAŠKAIT1S

Šiuo metu amerikiečiai su 
pagrindu gali didžiuotis viso
kiais išradimais, o japonai — 
tų išradimų, jau viešumoje pa
sirodžiusių, kopijavimu bei 
šiokiu tokiu patobulinimu ir 
masine gamyba. Sovietai gi 
gali didžiuotis įvairiausių 
JAV paslapčių, ypač susiju
sių su naujais kariniais išra
dimais, vogimu. Neperseniau
siai vienas amerikietis moks
lininkas išsitarė, kad šio 
krašto aukštos technikos dė
ka ir fantastiškai atrodantys 
projektai gali būti įgyvendi
nami, jei tik duodama pakan
kamai laiko ir pinigų. Dėl to 
KGB agentams atsivėrė labai 
platūs šnipinėjimo laukai. Jų 
“biznis” taip pagerėjo, jog 
Ameriką teko skelti į dvi da
lis: rytinę ir vakarinę (jas ski
ria Misisipės upė). Vaka
rinis sektorius yra kontroliuo
jamas iš Mexico City, o rytinis 
— iš sovietų ambasados Va
šingtone.
Knyga apie saugumiečių veiklą

Sovietų šnipų “žygdarbiai” 
gana plačiai atskleidžiami 
neseniai pasirodžiusioje kny
goje “The New KGB: Engine of 
Soviet Power”. Jos autoriai 
yra Robert T. Crowley ir Wil
liam R. Corson. Esą šiuo metu 
sovietai ir jų satelitai, įskai
tant ambasadas, konsulatus 
bei Jungtines Tautas, turi 2100 
tarnautojų, iš kurių, pagal FBI 
duomenis, 30-40% yra gerai pa
ruošti šnipai. Jų skaičius jįuo 
1972 m. (per 15 m.) padvigubė
jo. Į šnipinėjimą yra įtraukta 
maždaug pusė ir tų pareigūnų 
žmonų.

KGB agentai nūnai ypatingą 
dėmesį kreipia į mokslines 
institucijas, kuriose atlieka
mi bandymai svarbių, naujų 
dalykų suradimui. Jų akys iš
skirtinai yra nukrypusios į 
Massachusetts Institute of 
Technology, Carnegie-Mellon 
University, Princeton Univer
sity. Be to, didelis taikinys 
yra firmos, atliekančios gyny
bos departamento užsakymus. 
Tokios yra “General Electric 
Co.”, “Boeing Co.”, “Lockheed 
Corp.”, “Rockwell Interna
tional Corp.” Šnipinėjimams, 
kurie pradžioje atrodo labai 
nekalto pobūdžio, sovietai 
vartoja įvairius metodus ir 
visokių profesijų amerikie
čius: mokslininkus, inžinie
rius, žurnalistus, sekretores, 
aukštuosius mokslus bebai
giančius studentus, pagalbinį 
kongreso personalą ir t.t. Juos 
domina kiekvienas, kuris turi 
ar gali turėti bet kokį kontak
tą su slaptomis žiniomis. Įdo
mu pažvelgti į kai kuriuos jų 
šnipinėjimo būdus.

Bandymas pasitelkti 
mokslininką

Neseniai Vašingtone vie
nas amerikietis profesorius 
politinių mokslų simpoziume 
darė pranešimą apie Sovietų 
Sąjungą. Jam baigus kalbėti, 
prisistatė vyras su stipriu 
akcentu ir pasisakė esąs stu
dentas labai besidomįs poli
tinėmis temomis. Teiravosi 
ar profesorius nesutiktų su 
juo pietauti ir minėtomis te
momis plačiau išsikalbėti. 
Profesoriui tai nebuvo staig
mena, nes jis gana dažnai su 
savo universiteto studentais 
bevalgant diskutuodavo įvai
rius klausimus. Pasiūlymą 
tuojau priėmė ir susitarė, kur 
ir kada susitiks. Tačiau pro
fesorius didžiai nustebo, kai 
prie jo netrukus prisiartino du 
vyrai ir pasisakė, jog jie esą 
FBI pareigūnai. Jie painfor
mavo mokslininką, kad žmo
gus, su kuriuo kalbėjo, nėra 
studentas, o KGB agentas. Jo 
tikslas yra išsiaiškinti ar pro
fesorius yra vertas įtraukti 
šnipinėjiman. Taipgi nurodė, 
kokia linkme pasikalbėjimas 
vyks pietų metų ir pridėjo, kad 
šnipas prieš išsiskiriant ką 

nors “užmirš”, kad būtų proga 
sekančiam susitikimui.

Pietų metu profesorius la
bai nustebo, kad viskas vyko 
lygiai taip kaip FBI pareigū
nai pranašavo. Šnipas buvo 
nuostabiai agresyvus ir kėlė 
įvairiausius klausimus, nieko 
bendro neturinčius su politi
niais mokslais. Pokalbiui pa
sibaigus, “užmiršo” pasiimti 
turėtą straipsnį. Tačiau pro
fesoriaus jis daugiau nebekon- 
taktavo. Greičiausiai todėl, 
kad susitikimo metu paaiškė
jo, jog jis pats neturi slaptų 
žinių, nėra įtakingas kitų aka
demikų tarpe ir neturi draugų, 
kurie galėtų dominti sovietus.

Toliau aiškinama, kas būtų 
atsitikę, jei saugumiečiui jis 
būtų patikęs. Pirmas žingsnis 
— pasiūlymas 150 dol. už palik
to straipsnio perskaitymą bei 
jo pakomentavimą. Už vėliau 
įteiktos knygos perskaitymą 
bei pareiškimą savos nuomo
nės — 300 dol. Sekantis gun
dymas jau daug didesnis — 
3000 dol. už specialaus straips
nio parašymą užsienio žurna
lui, dažniausiai aiškinant, kad 
to žurnalo savininkas yra šni
po giminaitis. Žmogus, pinigų 
sugundytas, straipsnį parašo, 
dar nejausdamas, kad atlieka 
šnipinėjimo darbą. Seka siūly
mas išvogti slaptus dokumen
tus arba kitą sovietus domi
nančią medžiagą. Už tai jau 
siūlomos didelės sumos pini
gų, brangenybės, moterys ir t.t. 
Dabar jau darosi aišku, kad 
bandoma įtraukti į šnipų tink
lą. Tada būna paskutinis mo
mentas pasprukti iš KGB nagų 
arba ir toliau su jais bendra
darbiauti. Pasiūlymą priėmus, 
reikalaujama pinigų gavimo 
pakvitavimo. Šis aktas dažnai 
yra slaptai fotografuojamas. 
Tas pats atliekama, jei turima 
intymių santykių su moteri
mis. Norint pabėgti nuo KGB 
agento, prasideda šantažas, 
grasinimas dokumentaliai įro
dyti šeimai, draugams nusikal
timo aktus.

Kiti šnipinėjimo metodai
Sovietams labai svarbu tu

rėti sąrašą žmonių, dirbančių 
prie slaptų projektų. Pavyz
džiui, jų agentai vyksta į 
“Rockwell International” kor
poracijos mašinų statymo aikš
tę ir nusirašo automobilių nu
merius. Tada eina į vietinį au
tomobilių departamentą ir su
žino, kam mašinos priklauso.

Kitas atvejis. Lenkas, kuris 
dirba KGB naudai, susidrau
gauja su žmogumi, tarnaujan
čiu pas rangovą, atliekantį 
slaptus karinius užsakymus. 
Pastarajam patekus į pinigi
nius sunkumus, siūlosi padė
ti, jei pristatys darbovietės 
tarnautojų slaptą telefonų 
knygą. Turėdami sąrašus, 
agentai pradeda megzti pla
tų šnipinėjimo tinklą.

Jie nepamiršta ir jaunų 
žmonių. Slampinėja po minė
tų mokslo institucijų kori
dorius ir nuo skelbimo lentų 
nusirašo studijas bebaigian
čių ir tuojau norinčių dirbti 
išradimų srityje pavardes. 
Knygoje minima, kad viename 
daugiabutiniame name, esan
čiame gražiame Washingtono 
rajone, gyvena 9 KGB agentai, 
kurie naktimis maišosi geruo
se baruose ir bando susidrau
gauti su jaunimu, darbovietė
se prieinančiu prie slaptų do
kumentų.

Manoma, kad įvairiais bū
dais sovietai yra išvogę iš 
Amerikos labai daug paslap
čių, ypač susijusių su naujų 
tarpkontinentinių raketų, nau
jų kovos lėktuvų, naujų prieš 
povandeninius laivus torpedų 
gamyba. Žinant, kad kai kurie 
išradimai kainuoja daug mili
jonų dolerių, tai yra be galo 
dideli KGB agentų laimėjimai. 
FBI yra paruošusi knygelę, pa
vadintą “The Unseen Con
flict”. Joje nurodyta kaip 
saugotis šnipų.
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ŠACHMATŲ SUKAKTIS

Lietuvos šachmatų šimto me
tų sukaktis rugpjūčio 26 d. pa
minėta Vilniuje, Meno dar
buotojų rūmuose. Sukaktis su
siejama su tada įsteigtu “Vil
niaus šachmatų būreliu” - pir
mąja šio žaidimo organizacija 
Lietuvoje. Sukakties šventėn 
atvyko garbės svečiai: pasau
lio eksčempionas M. Botvini- 
kas, dabartiniai čempionai M. 
Čiburdanidzė ir G. Kasparovas, 
Sovietų Sąjungos šachmatų fe
deracijos pirmininko pavaduo
tojas J. Averbachas. Baltojoje 
Meno dabuotojų rūmų salėje įvy
ko jubiliejinis Lietuvos šach
matų federacijos posėdis, ku
riame pranešimą padarė jos pre
zidiumo pirm. H. Puskunigis, ap- 
žvlegdamas Lietuvos šachmati
ninkų laimėjimus. Lietuvos kūno 
kultūros ir sporto komiteto šach
matų sukakčiai skirti atmini
mo medaliai įteikti atvykusiems 
pasaulio čempionams, Lietuvos 
šachmatų veteranui Vladui Mi
kėnui ir dvidešimtmetei K. Ba- 
ginskaitei, neseniai tapusiai 
pasaulio merginų čempione. Mi
nėjimas užbaigtas keturių pa
saulio čempionų simultanu, ku
rį žaidė G. Kasparovas ir M. 
Čiburdanidzė, vilniečiai pa
saulio jaunimo čempionai - K. 
Baginskaitė ir E. Rozentalis.

KLAIPĖDA-VILNIUS
Rugsėjo pradžioje atidarytas 

naujasis greitkelis Kaunas— 
Klaipėda Lietuvos uostą sujun
gė su sostine Vilniumi. Mat pir
masis greitkelis tarp Vilniaus ir 
Kauno, pradėtas tiesti dar pas
kutiniais nepriklausomybės mė
nesiais, buvo užbaigtas 1970 m. 
Kauną su Klaipėda ilgą laiką 
jungė 1934-39 m. užbaigtas pir
mas vientisas kelias — Žemaičių 
plentas, ėjęs per gyvenvietes. 
Pokaryje tas plentas susilaukė 
išsamaus atnaujinimo, bet jo ne
pakako greit augančiam eismui. 
Žemaičių plentą teko pakeisti 
nauju greitkeliu, kuris tapo Vil
niaus—Kauno greitkelio tęsiniu. 
Naujasis greitkelio ruožas tarp 
Kauno ir Klaipėdos aplenkė 
Ariogalą ir Raseinius, Gargž
dus, Vėžaičius, Laukuvą ir Kal- 
tiflėnus. Senasis Žemaičių plen-' 
tas liko tik vietiniam eismui. 
Greitkelis turi keturias eismo 
juostas, asfaltuotus kelkraščius, 
betoniniais borteliais sutvirtin
tus dangos kraštus, praplatintą 
žalią skiriamąją juostą. Saugų 
ir patogų eismą užtikrina dešim
tys skirtingo lygio sankryžų. 
Prie vandens telkinių ar miškų 
įrengtos poilsio aikštelės su 
suolais, stalais, pavėsinėmis, 
prausyklomis, vieta palapinėms 
ir laužams. Važiuojant naujuoju 
greitkeliu, Klaipėda prie Vil
niaus priartėjo tik devyniais 
kilometrais, bet kelionės truk
mė sumažėjo viena valanda. 
Naujas greitkelis iš Vilniaus 
yra nutiestas Ukmergėn ir spar
čiai artėja prie Panevėžio. Kaž
kodėl tebėra užmirštas kadaise 
buvęs svarbus beveik 200 km 
plentas Kaunas—Zarasai, Latvi
jos pusėje sujungtas su Daug
piliu, Lietuvos pusėje turėjęs 
Smėlynės muitinę.

TURISTAI KLAIPĖDOJE
“Komjaunimo tiesa” rugsėjo 

“AUDRA” TRAVEL 
CORPORATION

SPECIALIZUOTI TURA11987/1988
PRIEŠKALĖDINIS APSIPIRKIMAS LONDONE: 
Septynios nepamirštamos dienos Anglijoje, lydimos patyrusios 
palydovės, mūsų biuro specializuotų turų vedėjos, ANNE POLOCK. 
Išvyksta 1987 m. lapkričio 30, grĮžta - gruodžio 7. 

Kaina $899.00 kan. 
* * *

NEPAKARTOJAMA SLIDINĖJIMO IŠKYLA Į 
AUSTRIJĄ - KITZBUEHEL

1988 m. vasario mėn. 10-čiai dienų, lydima slidinėjimo instrukto
riaus BRIAN HARDIE, kelerius metus slidinėjusio Kitzbuehel gar
sioje “Red devils" grupėje.

NUMATOMI TURAI: — Sveikatos klubai — Pramoginiai laivai 
— Karibų salos — Pažintinės išvykos 

Šiuo metu priimami užsakymai grupiniai ir individualūs.
* * *

PASKUTINĖ ŠIŲ METŲ KELIONĖ l LIETUVĄ BEI 
NUPIRKIMAS KALĖDINIŲ DOVANŲ GIMINĖMS LIETUVOJE: 

š. m. gruodžio 27 iki sausio 12, 1988 
UŽSAKYMUS PRIIMAME DABAR!

Smulkesnių informacijų teiraukitės mūsų įstaigoje nuo pirmadienio 
iki penktadienio nuo 9.30 ryto iki 18.00 vakaro, šeštadienį nuo 

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

2100 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6S 1M7
Tel. (416) 769-2500 Telex 06-986766 TOR

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030

10 d. laidoje skaitytojus infor
muoja apie grupę turistų iš V. 
Vokietijos, atvykusių Klaipė- 
don. Grupei vadovavo vokietis, 
iš jos evakuotas ketverių metų 
amžiaus, kai prie šio miesto ar
tėjo besibaigiančio II D. karo 
banga. Jis sakėsi norėjęs pama
tyti gimtąjį savo miestą. Turistų 
iš V. Vokietijos tikimasi dides
nio skaičiaus, nes ten yra nema
žai Klaipėdoje gyvenusių ar gi
musių vokiečių. Esą buvo kal
bama, kad Klaipėdą nusiaubė 
karas, kad ji ir dabar tebėra ap
leista. Šiuos gandus paneigs 
sugrįžę turistai, kuriem teko 
žavėtis Klaipėdos uostu, atsta
tytais ir rūpestingai prižiūri
mais senovės paminklais, nau
jais rajonais, aukštos klasės 
viešbučiu “Klaipėda”, greitke
liu Vilnius-Klaipėda. Sovieti
nio turizmo komiteto Vilniaus 
skyriaus valdytojas R. Vaigaus- 
kas aiškina, kad dabar užsienio 
turistams siūloma apsilankyti 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 
Panevėžyje, Trakuose, Druski
ninkų ir Palangos kurortuose. 
Problemą sudaro tik nepakan
kamas viešbučių skaičius. Kau
ne laukiama naujo “Inturisto” 
viešbučio, kurį artimiausiais 
metais įsipareigojo pastatyti 
sutartį pasirašiusi viena Len
kijos firma.

DIDYSIS PRIZAS
Didįjį prizą iš IV-sios sąjun

ginės ultralengvų skraidymo 
aparatų apžiūros Tušine parsi
vežė Lietuvos atstovai. Vertin
tojai jį paskyrė už geriausiai 
organizuotą mėgėjišką aviaci
jos konstruktorių veiklą. Pla
taus pritaikymo aparatų klasėje 
geriausiu buvo pripažintas dvi
vietis brolių Broniaus ir Romo 
Vaineikių lėktuvas “Egzotika”, 
vienviečių klasėje — Algirdo 
Lukoševičiaus “Machaonas”, 
daugiaviečių klasėje — Kintau- 
to Juodėno “Medvėgalis”. Apžiū
ros komisiją stebino Romo Lie- 
kio motorizuota skraidyklė, pan- 
dėliškio Algio Šimėno pasiga
mintas originalus variklis. Pa
siekti laimėjimai džiugina Lie
tuvos mėgėjiškų skraidymo apa
ratų federacijos pirm. Česlovą 
Balčiūną. Mėgėjiškų konstruk
torių’veiklą kbhiplikuoja jų at
skyrimas nuo skraidymo pasiga
mintais lėktuvėliais. Skraidyti 
oficialiai leidžiama tik lakū
nams.

ZOOLOGIJOS SODE
Liūtų pora Kauno zoologijos 

sode susilaukė žvalaus naujagi
mio. Trijų mėnesių liūtukas 
gražiai auga, maitinamas pienu, 
susmulkintos mėsos įdaru, kiau
šiniais su vitaminais. Sodan 1980 
m. buvo atgabenta pirmoji žira
fų pora. Konkurso keliu lankyto
jai patinui išrinko Gluosnio, o 
patelei Nendrės vardus. Žirafos 
puikiai aklimatizavosi specia
liame aštuonių metrų aukščio 
pastate. Pirmasis žirafų jaunik
lis išgyveno vos kelias valandas. 
Antrasis žirafiukas gražiai augo, 
linksmindamas lankytojus, bet 
susilaužė koją ir liūdnai baigė 
savo dienas. Šiemet Gluosnis ir 
Nendrė susilaukė trečio jaunik
lio, kurį zoologijos sodo dar
buotojai pavadino Beržu.

V.Kst.

Lietuvių vežimas-platforma Winnipego Folkloramos parade 1987 m. vasarą. Iš kairės: Marijus Timmermanas, 
Erika Samulaitytė, Lisa Saladin-Daubaraitė, Aldona Jančiukaitė, Brigita Barkauskaitė. Prie ratelio - Teklė Tim- 
mermanienė. Platforma buvo apjuosta tautinių spalvų juosta Nuotr. V. Daubaraitės

London, Ontario
DĖMESYS LIETUVOS KRIKŠ

ČIONYBĖS sukakčiai londoniš- 
kių buvo skirtas ne tik žodžiais, 
atsilankymu į minėjimą, bet ir 
stambiomis aukomis. Juozas ir 
Anastazija Kisieliai ta proga pa
skyrė $500 auką parapijai. Pačiam 
minėjimui paremti aukojo: po $100 
- J. L. Lukšos, J. P. Butkai, A. Gai- 
dauskaitė; po $50 - R. Miškinienė, 
V. P. Kuzmai, A. Petrauskas. Kle
bonas visiems išreiškė nuošir
džiausią padėką.

A. a. PRANAS STYGA mirė 1987 
m. rugsėjo 8 d., pergyvenęs prie
puolį ir dvi širdies atakas, baig
damas 77-uosius metus. Palaido
tas iš Šiluvos Marijos šventovės 
Šv. Petro katalikų kapinėse rug
sėjo 11 d. Paliko žmoną Antaniną, 
sūnus Vytautą ir Šarūną su šeimo
mis (įskaitant trejetą vaikaičių) 
Kanadoje, brolį Zenoną su šeima 
Detroite ir seserį su šeima Lie
tuvoje. Laidotuvių apeigas atli
ko klebonas kun. I. Mikalauskas, 
OFM, vargonavo muz. R. Vilienė ir 
giedojo jos vadovaujamas, “Paš
vaistės” choras.

Pranas buvo nekompromisinis 
lietuvis patriotas. Jis buvo stip
rių įsitikinimų tautietis ir parei
gos žmogus tiek tautinėje, tiek ir 
religinėje srityje. Kol sveikata 
leido, aktyviai dalyvavo Londono 
lietuvių veikloje, eidamas įvai
rias pareigas KLB apylinkės dar
buose, buvo Kanados lietuvių fon
do narys. Mėgo meną ir visada 
stengėsi būti kūrybingu: piešda
vo, bet dažniausiai užsiimdavo 
drožinėjimu iš medžio tautinė
mis ir religinėms temomis. Mėgin
davo rašyti eilėraščius.

Velionis gimė Kauno apskrity
je 1910 m. lapkričio 22 d. Tarnavo 
karo policijoje Kaune. Už pagalbą 
saugant prezidentūrą nuo užėmi
mo bei pasižymėjimą, surištą su 
pavojumi gyvybei, buvo apdova
notas Vytauto Didžiojo ordino 
medaliu. Jis pats stebisi, kaip iš
liko gyvas, kai susišaudymo metu 
kulipkos skriejo pro pat jo ausis.

Paskutiniais keleriais metais 
jis pasiramščiuodamas ramen
tais kiekvieną sekmadienį atvyk
davo į lietuvių pamaldas, nušlu- 
buodavo priimti Komunijos. Ki
tas tokion būklėn patekęs būtų 
nerizikavęs lipti dvejus laiptus 
aukštyn ir žemyn. Bet Pranas bu
vo įsisąmoninęs, kad tai yra jo, 
kaip krikščionies, sekmadieninė 
pareiga.

Mielas Pranai, ilsėkis svetingo
je Kanados žemėje, kai tau nebu
vo lemta sugrįžti tėvynėn, kurios 
tu taip ilgėjais. D. E.

VELIONIS PRANAS STYGA, 
gyvas būdamas taip eiliavo: 
Jei sulaukčiau grįžti į laisvę

Tėvynę,
Grįžęs išbučiuočiau lauky 

žiedelius
Irmielę trispalvę prie krūtinės 

glausčiau,
Daug metų vis ilgiuosi šventos 

Lietuvos.
Gedimino pilį aš ten aplankyčiau 
Ir didvyrių kapus rožėm 

apsodinčiau,
Keliais aš nueičiau ten prie

Aušros Vartų
Švenčiausių paveikslų matyčiau 

dar kartų.
Tada aš parbėgčiau kur žydėjo 

vyšnios.
Gal ir pėdas rasčiau buvusios 

jaunystės.
Iš ten aš keliaučiau į smėlio 

kalnelį,
Kur kapas matytų sraunų 

Nemunėlį.
Veliuonos kalnely ilsis tėvelis ir 

brangi močiutė,
Ten ilsis broleliai ir mielos 

sesutės.
Ir aš ten ilsėčiaus po ilgos 

kelionės,
Laukčiau paskutinės dieviškos 

malonės.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus k

(Esu “Union Gas” 
atstovas) €5

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Savaitgalis, skirtas tikinčiajai Lietuvai
Pagrindinis Lietuvos krikščionybės 600 metų sukakties 

minėjimas Mičigane
Daugelyje vietovių Mičigano 

valstijoje Lietuvos krikščiony
bės sukakties minėjimai buvo 
organizuojami vietinio pobū
džio. Išskirtinas minėjimas 
įvyko Lansinge, Mičigano sos
tinėje. Ten įvyko pamaldos Šv. 
Marijos katedroje, pilnoje 
amerikiečių, nes lietuvių ten 
beveik nėra. Bet ten gyvena 
dr. Romualdo ir Gražinos 
Kriaučiūnų šeima. Jie buvo 
tų iškilmių kalviai. Jiems tal
kino gretimame miestelyje 
gyvenanti adv. Arūno Ūdrio 
šeima. Visa, kas buvo reika
linga, “importavo” iš Detroi
to. Minėjimas buvo aukšto 
lygio.

Pagrindiniam Lietuvos 
krikščionybės minėjimui, ku
ris rengiamas Detroito prie
miestyje Southfielde, komi
tetas skiria ypatingą dėmesį. 
Programa sudaryta įvairi ir 
plati. Darbai paskirstyti pen
kiom komisijom, kiekviename 
dirba po kelis ar keliolika 
žmonių. Liturgijos komisijai 
vadovauja B. Neverauskas, 
meno parodos — N. Zelvinder, 
koncerto — M. Abarius, vaišių 
— D. Doveinienė, lėšų — V. 
Petrulis. Informaciniame ko
mitetų posėdyje lietuviškų 
radijo valandėlių atstovams 
ir spaudos žmonėms liturgijos 
komisijos vadovas savo prane
šime džiaugėsi, kad sukakties 
Mišių leidinėlį redaguoja Pr. 
Zaranka.

Pagrindinis Lietuvos krikš
čionybės 600 metų sukakties 
minėjimas Mičigane įvyks spa
lio 17 ir 18 d.d. Dievo Apvaiz
dos lietuvių parapijoje ir Kul
tūros centre, 25335 W. Nine 
Mile Road, Southfield, Michi
gan 48034, tik keli blokai į va
karus nuo Telegraph.

Šeštadienį, spalio 17 d., 6.30 
v.v. — meno parodos atidary
mas, 8 v.v. — koncertas “Volun
gės” choro iš Toronto, kuriam 
vad. muz. D. Viskontienė. Kon
certui bilieto kaina — $8 as
meniui.

Sekmadienį, spalio 18 d., 
10.15 v.r., vėliavų pakėlimas. 
Apeigoms vadovauja jauni
mas. Iškilmingas Mišias 10.30 
v.r. atnašaus arkiv. Edmund 
C. Szoka, vysk. Paulius Balta
kis, OFM, vysk. Vincentas Briz- 
gys, vysk. Moses B. Anderson, 
jėzuitų provincijolas Antanas 
Saulaitis, SJ, lietuviai ir ame
rikiečiai kunigai. Mišių metu 
giedos jungtinis choras. Po 
pamaldų — iškilmingi pietūs. 
Arkivyskupas yra pakviestas 
dalyvauti pietuose. Bus ir me

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVAS lALllA
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 26 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) .................  3%
santaupas......................  5.25%
kasdienines palūkanas
už santaupas................. 4.75%
term, indėlius 1 m................ 9%
term, indėlius 3 m..........  9.50%
reg. pensijų fondo........  6.50%
90 dienų indėlius................ 8%
(minimum $5.000)
Reg. pensijų 1 m............  8.75% 

ninė programa, kurią atliks 
tautinių šokių grupė “Audi
nys”, vadovaujama Rusnės 
Kasputienės. Pietų kaina su
augusiems — $10, vaikams iki 
12 metų — $5. Pietums bilie
tus įsigyti arba stalus užsisa
kyti reikia iki spalio 12 d. 
Visais reikalais dėl bilietų 
prašoma kreiptis į Juozą Oren- 
tą (26808 Simone, Dearborn 
Hts., MI 48127. Tel. (313) 274- 
4136). Windsoriečiai prašomi 
kreiptis į Romą Dumčių.

Mičigano komiteto svajonė, 
kad viskas pasisektų taip, kad 
atgarsiai pasiektų Šv. Tėvą, 
kad arkivyskupas, buvęs deši
nioji ranka Šv. Tėvui lankan
tis Amerikoje, pamatytų, jog 
lietuvių čia daug ir kad lietu
vių balsas reikšmingas. Tiki
masi, kad arkivyskupo buvi
mas sutrauks ir televizijos 
filmuotojus. Spalio 17 ir 18 
d.d. visi keliai ne tik Ameri
koje, bet ir Kanadoje tegu ve
da į pagrindinį Lietuvos krikš
čionybės 600 metų minėjimą 
Mičigano Southfielde — Det
roito priemiestyje.

Baigsiu maldelės žodžiais, 
kurie buvo lietuviškai pasa
kyti Popiežiaus Mišių metu 
Silverdome, futbolo stadijone:

Už lietuvius, kurie švenčia 600 
krikščionybės metą.

Duok nuolatinės drąsos ir 
stiprybės jiems, išsklaidytiems 
po visą pasaulį, o ypač tiems, kurie 
yra varžomi, ir negali laisvai išpa
žinti savo tikėjimo.

Roza Ražauskienė

Hamilton, Ontario
A. a. JONO SADAUSKO mirties 

metinės buvo paminėtos rugsėjo 
26 d. Mišiomis AV šventovėje. Me
tinėse dalyvavo velionies šeima, 
giminės ir apie 100 buvusių jo 
draugų bei artimųjų. Gedulines 
Mišias atnašavo par. klebonas kun. 
J. Liauba, vargoninkavo muz. A. 
Paulionis, kuris su V. Paulionie- 
ne pagiedojo atitinkamų giesmių. 
Po pamaldų visi buvo pakviesti 
pusryčiams į AV par. salę. Trum
pą žodelį ta proga pasakė K. Mi
leris. Jis kalbėjo apie tradicinį 
lietuvių prisirišimą ir jų rodomą 
pagarbą savo mirusiems.

Prieš metus mirusį a.a Joną vi
sada čia prisiminsime, nes jis buvo 
vienas iš mūsų. Jis nesitraukė nuo 
savo žmonių. Jį visados matyda- 
vom šventovėje, susitikdavom Jau
nimo centre, lietuvių renginiuo
se. Prisimename jį kaip daugelio 
metų kruopštų Vysk. Valančiaus 
mokyklos iždininką, lietuvių ban
kelio “Talka” revizijos komisi
jos ir AV par. tarybos narį. Gau
sus žmonių dalyvavimas metinėse 
parodė, kad velionis nėra pamirš
tas nei savo šeimos nei savo drau
gų. K. M.

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask.........  10.50%
asmenines paskolas.......  12%
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $2.000. 
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $25.000.

JA Valstybės
Akademinis skautą sąjūdis 

po daugelio metų pertraukos 
rengia savo narių suvažiavimą 
š. m. spalio 16-18 d.d. Čikagoje. 
Dalyvauti kviečiami visi nariai. 
Negalintys prašomi savo įgalio
jimus parūpinti dalyvausian
tiems. Įgaliojimus turi patvir
tinti skyriaus valdybos ar va- 
dijos. Teisę balsuoti turės visi 
nariai, užsimokėję nario mokes
tį. Tai bus galima atlikti regis
truojantis. Pilna informacija 
apie suvažiavimą išsiuntinėta 
tiems, kurių adresai yra žinomi. 
Tačiau yra narių pakeitusių ad
resus, negavusių pranešimo. Ir 
tokie yra kviečiami dalyvauti, 
nors ir nesulaukę oficialaus 
kvietimo. Informaciją teikia, 
suvažiavimo dalyvius registruo
ja Aldona ir Antanas Rauchai, 
10423 Broadmoor Drive, Palos 
Hills, IL 60465, USA. Tel. (312) 
598-7438. Negalintys dalyvauti 
kviečiami suvažiavimą paremti 
finansiškai. Suvažiavimas spa
lio 16, penktadienį, 7.30 v.v., 
bus pradėtas iškilminga ASS Či
kagos skyriaus sueiga mažojoje 
Jaunimo centro salėje. Oficia
lioji suvažiavimo dalis spalio 
17, šeštadienį, įvyks Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje. 
Čia bus išklausyti skyrių pra
nešimai, aptartos 1988 m. stu
dijų dienos. Numatytos svars- 
tybos “ASS ateitis” ir “Politi
nė ASS veikla”. Diena užbaigia
ma iškilminga vakariene. Spa
lio 18, sekmadienis, pradeda
mas Mišiomis Tėvų jėzuitų ko
plyčioje. Mažojoje Jaunimo 
centro salėje dar kartą bus mes
tas žvilgsnis ateitin, priimti 
nutarimai.

Filadelfijos lietuviai Lietuvos 
krikšto 600 metų sukaktį minės 
lapkričio 1, sekmadienį, Visų 
šventųjų dieną, Šv. Petro ir 
Pauliaus katedroje. Rengėjų ko- 
mitetan įsijungė visų trijų lie
tuviškųjų parapijų klebonai, LB 
apylinkės valdyba bei kiti pa
sauliečiai. Pagrindiniu iškil
mių dalyviu sutiko būti kardino
las John Krol. Iškilmėn taipgi 
įsijungs vysk. P. Baltakis, OFM, 
ir du kiti vyskupai. Sukakties 
minėjimas prasidės 2.15 v.p.p. 
religiniu koncertu katedroje. 
Programą atliks sol. Ona Pliuš- 
konienė, smuikininkė Brigita 
Pumpulytė-Kasinskienė ir jung
tinis lietuvių choras. Dalyvau
ti iškilmingose pamaldose pa
kviesti visi šioje vyskupijoje 
gyvenantys lietuvių kilmės ku
nigai, kazimierietės seselės, 
Filadelfijos burmistras bei kiti 
miesto ir valstijos pareigūnai. 
Lėšas telkia rengėjų komiteto 
finansinės sekcijos pirm. Algi
mantas Gečys. Visų aukotojų 
pavardės bus skelbiamos radijo 
programose. Čekius prašoma ra
šyti Lithuanian Christianity 
Jubilee vardu ir siųsti Algiman
tui Gečiui, 9660 Pine Rd., Phila
delphia, Pa. 19115, arba įteikti 
lietuvių parapijų kunigams. Su
kakties vaišės bus surengtos 
Fisherio restorano salėje Ben- 
saleme, prie Street Rd., netoli 
95-tojo kelio.

Urugvajus
Montevideo lietuviai Lietuvos 

krikšto 600 metų sukaktį savo 
Nekalčiausios Marijos Širdies 
parapijoje šventė birželio 28 d., 
kai ji buvo švenčiama Vilniuje 
ir Romoje. Koncelebracines Mi
šias parapijos šventovėje vysk. 
Raul Scarrone atnašavo su kle
bonu J. Giedriu, SJ. Lietuviš
kas giesmes giedojo “Aido” cho
ras, diriguojamas Vytauto Dore
lio. Tautiniais drabužiais pasi
puošę jaunimo atstovai atnešė 
aukas — lietuvišką koplytėlę, 
Fatimos Marijos paveikslą ir 
paskutinį “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronikos” tomą. Kar
tu atnešta gėlių puokštė po 
pamaldų buvo padėta prie lie
tuviško kryžiaus. Vysk. R. Scar
rone pamoksle kalbėjo apie tvir
tą lietuvių tautos tikėjimą, jos 
patirtas dideles aukas už išti
kimybę krikščionybės atneštam 
tikėjimui ir meilę kenčiančiai 
tautai. Jis taipgi priminė popie
žiaus Jono-Pauliaus II Romoje 
palaimintuoju paskelbtą arkiv. 
Jurgį Matulaitį, MIC. Po pamal
dų visi susirinko parapijos sa
lėje prisiminti tragiškojo bir
želio, kurio pradėtą vergiją tau
ta kenčia ir dabar. Pranešimą 
apie skaudžiuosius įvykius pa
darė jų liudininkas Gvidas Ma- 
čanskas. Choras “Aidas” padai
navo kelias dainas. Minėjimas 
užbaigtas visų sugiedota “Lie
tuva brangi”.

Australija
Melburne veikiantis būrelis, 

telkiantis lėšas Tautos fondui, 
rugpjūčio 29 d. Lietuvių namuo
se surengė vakaronę, gautą pel
ną paskirdamas ALB krašto val

dybai. Spaudoje jau ne kartą 
buvo skundžiamasi, kad ALB 
krašto valdyba neturi pakanka
mai lėšų savo veiklai. Netgi 
buvo kalbama, kad dalį Austra
lijoje Tautos fondui surinktų 
ir į JAV išsiunčiamų aukų turė
tų pasilikti ALB krašto valdyba. 
Tokiai minčiai nepritaria Tau
tos fondo vadovybė. Tad dabar 
specialią vakaronę krašto val
dybai paremti suorganizavo 
Melburno lietuvių klubo val
dybos narė Monika Žiogienė, 
pasveikinusi susirinkusius da
lyvius. Programą atliko vaikai 
ir jaunimas — Bronės Staugai- 
tienės vadovaujamas dvylikos 
vaikų chorelis, duetus dainuo
jantys Rita ir Raimundas Bruo- 
žiai (sesuo ir brolis), Brigitos 
Karazijienės vadovaujama tau
tinių šokių grupė “Malūnėlis”. 
Vakaronėje buvo pranešta, kad 
Stasė Ribačiauskienė, pagerb
dama savo velionies vyro atmi
nimą, paskyrė lėšų pažymėti 
veiklioms lietuvėms motinoms. 
Keturi medžio drožiniai “Vai
dilutė” su atitinkamais įrašais 
buvo įteikti keturioms jaunoms 
motinoms — Daliai Antanaitie
nei, Danutei Levickienei, Rasai 
Statkuvienei ir Bronei Staugai- 
tienei. Padėkos žodį tarusiai 
ALB krašto valdybos pirm. Da
nai Baltutienei įteiktas $831,20 
vakaronės pelnas.

Melburno lietuvių katalikių 
moterų draugija, veikianti jau 
36 metus, savo metinę šventę su
rengė rugpjūčio 15 d. Lietuvių 
namuose. Kankinių koplyčioje 
mirusioms narėms skirtas Mi
šias koncelebravo prel. P. Va- 
seris ir kun. dr. P. Dauknys. Šven
tinės vaišės buvo surengtos Lie
tuvių namų salėje. Už stalų su
sėdo apie 60 dalyvių - mat drau
gijos narės šventėn įjungė ir sa
vo vyrus. Visus dalyvius pasvei
kino draugijos pirm. Halina Stat
kuvienė, primindama, kad 24 na
rės jau išlydėtos amžinam poil
siui. Ji skatino jieškoti naujų 
narių, ypač jaunimo atstovių, 
pakeisti vyresniosioms. Kun. 
dr. P. Dauknys tarė žodį apie 
pirmąjį Lietuvos moterų suva
žiavimą Kaune 1907 m.
Britanija

Lietuvią dieną Wolverhamp- 
tone rugsėjf> 20 pąminėta Tautos 
šventė ir atšvęsta D. Britanijos 
lietuvių sąjungos (DBLS) 40 me
tų veiklos sukaktis. Daug lietu
vių sutraukė Wolverhamptono 
miesto salė, kurioje susirinko 
ir iš kitų vietovių atvykę tau
tiečiai. Minėjiman buvo atvyku
si ir Wolverhamptono burmist
re Doreen Seiboth. Dalyvius 
pasveikino DBLS centro valdy
bos pirm. J. Alkis. Programą 
atliko neseniai įsteigtas DBLS 
liaudies dainų, šokių ir muzi
kos ansamblis. Jo iniciatorius 
yra A. Šveikauskas, vadovai — 
J. Alkis, V. Gasperienė, V. 
O’Brien ir S. Dobbs. Koncertas 
buvo pradėtas molinukais at
likta paukščių balsų imitacija, 
primenančia Lietuvos šilus. 
Ansamblis atliko lietuviškų 
dainų, šokių ir muzikos pynę. 
Jin įsijungė dainininkų grupė 
“Harmonija” su savo vadovu V. 
O’Brienu. Ansamblis turi ir 
kanklininkių grupę, įsteigtą 
ir vadovaujamą E. Vainorienės. 
Scenos gilumoje buvo sutelkti 
ir choristai iš Nottinghamo. 
Keletą žodžių vakaro dalyviams 
tarė jaunuoliai, atstovausian
tys Britanijos lietuviams pa
sauliniame lietuvių jaunimo 
kongrese Australijoje. Jų to
limai kelionei buvo skirtas lo
terijos pelnas.

S. Wiesenthalio centras Bri
tanijos vidaus reikalų ministe
rijai yra įteikęs medžiagos, kal
tinančios kai kuriuos ateivius 
II D. karo nusikaltimais — žydų 
žudymu vokiečių tarnyboje. Mi
nisterija tą kaltinamąją medžia
gą laiko nepakankama imtis žy
gių prieš apkaltintuosius. Cent
ras liepos mėnesį ministerijai 
įteikė papildomos kaltinamo
sios medžiagos. Rugsėjo 10 d. 
vidaus reikalų ministerijoje 
lankėsi Baltiečių tarybos de
legacija: pirm. M. Bajorinas, 
vicepirmininkai — estė N. Mor- 
ley-Fletcher ir latvis Z. Kron- 
bergs. Juos priėmė deportacijų 
reikalus tvarkantis N. Nagler, 
politinių reikalų pareigūnas 
P. Wright ir spaudos atstovė F. 
Atkins. Baltiečiams buvo pa
reikšta, kad iš Sovietų Sąjun
gos nėra gauta oficialaus rei
kalavimo deportuoti bet kurį 
kaltinamą asmenį. Jeigu toks 
reikalavimas ir būtų gautas, 
baltiečiai nebus grąžinami, nes 
Britanija nepripažįsta nelega
laus Baltijos respublikų įjun
gimo Sovietų Sąjungon. Iš S. 
Wiesenthalio centro gauta pa
pildomoji medžiaga mažai ski
riasi nuo anksčiau gautosios. 
Rimtesnių kaltinimų yra tik trim 
asmenim.



Lietuvos krikščionybės sukaktis Australijoje 
Speciali drama, iškilios pamaldos, paskaita, koncertas, 

meno paroda Sydnėjuje
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Tris dienas, tris naktis...
Lietuviškos vestuvės Dainavos kaime prie Amerikos Detroito

Lietuvos krikšto sukaktis Syd- 
nėjuje buvo paminėta pamaldo
mis, koncertu ir dviem kitais kul
tūriniais parengimais. Kaip įžan
gą į minėjimą rugpjūčio 30 d. Syd- 
nėjaus lietuvių teatras “Atžala" 
suvaidino Adelaidėje gyvenančio 
rašytojo Prano Pusdešrio trijų 
paveikslų dramą “Vardan Dievo”. 
Veikalas skirtas Lietuvos krikš
to sukakčiai, niekur dar nevai
dintas. Sydnėjuje įvyko jo prem
jera.

Istorija scenoje
Džiaugėmės autoriaus talentu, 

suradusiu stiprų kūrybinį žodį, 
ryškiai iškeliantį tris istorinius 
Lietuvos krikščionybės laikotar
pius: pirmą jos suspindėjimą Min
daugo valdomoje Lietuvoje, jos 
plitimą Jogailai ir Vytautui vieš
pataujant, jos kankinystę dabar
tiniais laikais. Džiaugėmės “Atža
los” teatro gajumu, pasiryžimu 
šį veikalą pastatyti ir aktorių vai
dinimo menu.

Ksana Dauguvietytė ir Julius 
Dambrauskas - mūsų scenos meist
rai, centriniuose vaidmenyse svar
bieji pastatymo šulai. Rinkome 
į širdis jų tariamus žodžius, jų 
reiškiamas mintis, nes matėme 
ne vaidybą, o gyvus žmones, spren
džiančius istorinio laiko kelia
mas gyvenimo problemas. Marina 
Cox ir Ričardas Červinas - jauni 
aktoriai, šiame krašte išaugę. 
Labai graži jų lietuvių kalba. Jų 
laikyseną scenoje gaubė žavin
gas moralinių šalnų nepaliestų 
jaunuolių kuklumas ir drovumas. 
Jie vaidinime sėkmingai kėlė 
autoriaus sumanytąjį jaunosios 
kartos požiūrį. Edvardas Lašai- 
tis ir Vidas Labutis, vaidinę la
bai skirtingų charakterių žmo
nes, gerai atliko scenoje jiems 
skirtas užduotis. Statistais sce
ną perbėgo R. Stasiūnaitis, D. 
Kalėda ir J. Pečiulis.

Pastatymą apipavidalino re
žisierė Daiva Labutytė-Bieri. 
Įdomias dekoracijas sukūrė Hen
rikas Šliteris. Muzika, garsu, ap
ranga, grimu, šviesom rūpinosi 
Kęstas Ankus, Dana Binkienė, Ni
jolė Stašionienė, Garry Siutz, Vik
toras Šliteris, Irena Dūdaitienė, 
Alfa Adomėnas ir Raimundas Balt- 
ramiejūnas. Pastatymą administ
ravo Viktoas Šliteris. Vaidinimu 
susidomėjimas buvo didelis, žiū
rovų pilna lietuvių klubo salė.

Krikščionybė - kaip giesme
Iškilmingos “minėjimo pamal

dos Lidcombe Šv. Joakimo šven
tovėje įvyko rugsėjo 6 d. Švento
vė buvo pilna maldininkų. Dva
siškių procesiją į šventovę vedė 
palaimintojo arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio ir Lietuvos krikšto 
sukakties vėliavos, asistuojamos 
visų Sydnėjuje veikiančių lietu
viškų organizacijų vėliavų ir jų 
palydovų.

Šventės Mišias atnašavo vysku
pas G. Robinson. Kartu su juo kon- 
celebravo prel. P. Butkus, MBE, 
monsinjoras J. Meaney ir latvių 
kapelionas kun. Paul Beč.

“Dainos" choras atliko įžangi
nę giesmę “Gelbėk mus”, “Garbė 
Dievui”, “Tikiu” ir visus Mišio
se reikalingus atsakymus.

Vyskupas pamoksle krikščio
nybę nusakė kaip giesmę, Kris
taus pradėtą, skelbiant Evange
liją. Tą giesmę tęsė apaštalai ir 
taip ji plito žmonėse ir tautose. 
Po dvylikos šimtmečių ji pasigir
do tolimame šiaurės krašte Lietu
voje. Ją giedojo Mindaugas. Vėl 
šimtui metų praėjus ją giedojo 
Jogaila ir jo pusbrolis Vytautas. 
Ir taip per 600 metų Lietuva bu
vo pilna tos Dievo giesmės. Iški
lo uolesni tos giesmės giedoto
jai - šv. Kazimieras, pal. arkiv. 
Jurgis Matulaitis ir daugelis ki
tų, dar neiškeltų į viešumą. Atsi
rado žmonių, kurie nori užgniaužti 
ir nutildyti tą giesmę, bet giesmė 
yra per didelė, kad galėtų būti 
nuslopinta. Šiuo metu Lietuvoje 
ji giedama stipriau ir gražiau, 
negu bet kada. Ta giesmė taip pat 
skamba ir čia dabar.

Kaip kiti žmonės kitais laikais 
taip ir mes ne visada tą giesmę 
giedame gerai - užmirštame jos 
žodžius arba juos pakeičiame ir 
pradedame giedoti apie save. Ta 
giesmė tuo ypatinga, kad joje gir
dime ne vien tik mūsų balsą, bet 
ir kitą stipresnį vadovaujantį 
balsą - Jėzaus balsą. Šią giesmę 
giedame geriau, kai giedame ją 
bendrai visi kartu. Ne kiekvie
nas atskirai savo giesmę, bet visi 
kartu Dievo giesmę.

Jūs galite su pasididžiavimu 
prisiminti, kas jus padarė tokiais, 
kokie jūs dabar esate. Be tos gies
mės nebūtų to jūsų tikėjimo, kul
tūros, gražiųjų papročių. Įsisą
moninkite visa tai ir įsipareigo
kite giedoti tą giesmę visur gir
dimu balsu, kad ją išmoktų ir ją 
giedotų jūsų vaikai ir vaikų vaikai.

Šv. Rašto skaitinius atliko Lo
reta Šarkauskaitė, Antanas Šar-

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. Tel. 498-5823 arba 755-317-* 

kauskas ir Marina Cox, tikinčių
jų maldas - Ričardas Červinas. 
Aukas atnešė A. Giniūnas, E. Ba- 
dauskienė ir N. Vaičjurgytė, ly
dimi tautiniais drabužiais apsi
rengusių jaunuolių. Komunijos 
giesmę "Panis angelicus” giedo
jo Gražina Hurba ir Birutė Alek
naitė.

Po Mišių, prel. P. Butkui padė
kojus už dalyvavimą mūsų iškil
mėje ir už ganytojišką žodį, vys
kupui buvo įteiktas meniškas tau
todailės drožinys - kryžius. Pa
maldos baigtos giesme “Apsaugok. 
Aukščiausias".

Parapijos salėje buvo suruoš
tas visų šventės dalyvių susitiki
mas su vyskupu. Švediško stalo po
būdžio vaišes savo pinigais ir dar
bu parūpino Viktoras Šliteris, ne
reikalaudamas jokio atlyginimo. 
Vyskupas pasivaišino kartu su 
visais ir pasikalbėjo su daugeliu. 
Pasikalbėjęs su lietuviais apie 
valandą laiko, vyskupas išvyko, 
nes jo pareigos šaukė jį į kitą pa
rapiją.

Paskaita ir koncertas
Minėjimo koncertas vyko tą pa

čią dieną Lietuvių klube Banks- 
towne. Scena buvo papuošta Lie
tuvos vėliava ir palaimintojo ar
kivyskupo Jurgio Matulaičio pa
veikslu. Šalia scenos ant paaukš
tinimo - tradicinis lietuviško 
liaudies meno kryžius.

Invokacine malda minėjimą 
pradėjo prel. P. Butkus. Jon bu
vo įjungta "Sutartinė”, kuri pa
giedojo “Rūpintojėlio skundą". 
Programos eigoje “Sutartinė” dar 
padainavo tris dainas. Paskaitą 
anglų kalba skaitė dr. R. Zakare
vičius. Entuziastingai žvelgda
mas į mūsų istoriją, prelegentas 
gyvai iškėlė įvykius ir atsitikimus 
iš labai gilios ir kiek artimesnės 
mūsų praeities ir tuo būdu Lietu
vos krikšto faktą įstatė į plačius 
praėjusių laikų Pabaltijo ir Euro
pos istorijos rėmus.

Tautiniai šokiai programoje tu
rėjo liūto dalį. Juos atliko tauti
nių šokių grupė “Sūkurys”, kuriai 
vadovauja Marina Cox, Jonas Bi- 
rietas ir Kristina Dičiūnienė, tal
kinamos akordeonisto P. Viržin- 
to. Keturiais išėjimais amžiumi 
skirtingos “Sūkurio” šokėjų kar
tos pašoko septynis šokius. Gi
liausią įspūdį padarė mergaičių 
Sadutė.

Gražina Hurba solo padainavo 
“Trakų pilis”, Arūrias Stašionis 
padeklamavo eilėraštį “Šeši šim
tai metų klūpo”. Latvių kapelio
nas kun. Paul Beč pasveikino lietu
vius lietuviškai. Pluoštą sveiki
nimų perskaitė Nijolė Vaičjurgy
tė. Sveikinimai gauti iš vysk. P. 
Baltakio, vysk. J. Heaps ir visos 
eilės žinomų politikos ir viešo
jo gyvenimo asmenybių.

“Dainos” choras padainavo tris 
dalykus. Giesmę “Parveski, Vieš
patie” dirigavo Justinas Ankus, 
solo dalį atliko Birutė Aleknai
tė. Dainas “Kur giria žaliuoja” 
ir “Laisvės varpas” dirigavo Biru
tė Aleknaitė. Akompanavo Bro
nius Kiveris.

Garbės svečiais minėjime da
lyvavo NSW parlamento narys D. 
Shedden, kuris atstovavo NSW 
premjerui B. Unsworth, NSW Le
gislative Council pirmininkas 
J. Johnson, Australijos parlamen
to narys P. Ruddock ir NSW par
lamento narys dr. R. Woods. Lat
vių, estų, čekų, ukrainiečių, slo
vakų, vengrų ir kroatų bendruo
menėms atstovavo jų kapelionai 
arba bendruomenių pirmininkai.

Lietuvos himnu užbaigus minė
jimą, garbės svečiams buvo su
ruoštos vaišės.

Meno paroda
Lietuvos krikšto 600 metų su

kakties proga Sydnėjaus lietuvių 
menininkų būrelis surengė viršu
tinėje Lietuvių klubo salėje me
no parodą, kurią tvarkė dail. Ig
nas Bieliūnas. Parodoje dalyvavo 
14 menininkų, atstovaujančių ta
pybai, skulptūrai, keramikai ir 
tautodailei. Parodai darbus davė 
J. Abromas, I. Bieliūnas, N. Bižy- 
tė J. Janavičienė, J. Janavičius, 
A. Jurkšaitienė, M. Kavaliauskie
nė, ' L. Kraucevičiutė-Gruzdeff, 
E. Lašaitis, S. Montvidas, J. Pa- 
laitienė. J. Reizgys, A. Skeivie
nė, H. Šliteris.

Parodoje atsiskleidė kiekvieno 
dalyvaujančio menininko indivi
dualus spalvų bei formų raštas, 
vaizduotė ir filosofinis žvilgsnis 
į pasaulį. Sydnėjaus lietuvių me
no žmonės yra kūrybingi ir, saky
čiau, savo darbe ištvermingi. Rei
kėtų tik, kad mūsų lietuviškoji 
visuomenė daugiau savo meninin
kų darbai domėtųsi ir jais puoš
tų savo namus.

Krikščionybės sukakties minė
jimą surengė komitetas, kuriame 
dirbo: prel. P. Butkus, MBE, - 
pirmininkas, kun. P. Martūzas, A. 
Giniūnas, dr. R. Zakarevičius, B. 
Genys, A. Vinevičius, N. Vaičjur
gytė, V. Šliteris, D. Ankienė, Ma
rina Cox, A. Kramilius, Just. An
kus ir E. Lašaitis. Komiteto na
rių rūpesčiu ir darbu, o taip pat 
darbu kitų šiame rašte pažymėtų 
žmonių Lietuvos krikšto 600 me
tų sukaktis Sydnėjuje buvo įspū
dingai paminėta. J.A.J.

Lietuvos krikščionybės sukakties minėjime Klivlande meninės programos atlikėjai ir svečiai. Iš kairės: prel. 
L. Tulaba iš Komos, D. Palubinskienė, D. Staniškienė, pianiste L. Šarkaitė, kun. G. Kijauskas, SJ, poetas K. Bra- 
dūnas, K. Žiedonis Nuotr. V. Bacevičiaus

Lietuviška knyga — dovana popiežiui
Buvau kviestas drauge su kitais spaudos žmonėmis pasimatyti su Jonu-Paulium 11

ALGIRDAS GUSTAITIS

Tarp keliolikos laiškų vienas 
iš Los Angeles arkivyskupijos, 
popiežiaus sutiktuvių įstai
gos. Arkiv. Roger Mahony kvie
čia susitikti su Jonu-Paulium 
II, kai jis lankysis Los Ange
les mieste. Kviečia mane at
vykti kaip filmų, spaudos, ra
dijo ir panašių informacijų 
asmenį rugsėjo 15 d., 3 v.p.p., 
Registry Hotel, Universal City.

Keletą dienų prieš popie
žiui į JAV atvykstant gaunu 
iš Los Angeles arkivyskupo 
įstaigos malonų laišką su nu
rodymu kur pasiimti man skir
tą įėjimui bilietą, kur, kada 
galėsime pamatyti popiežių. 
Prieš gaunant bilietą, reikės 
tapatybei įrodyti dokumentų, 
įeinant salėn bus patikrini
mas metalinių ir kitokių daik
tų, panašiai kaip daroma ora- 
uosčiuose.

Su latvių rašytoju
Dieną prieš susitikimą man 

skambina latvių spaudos atsto
vas Anšlavs Eglitis. Jis atva
žiuos pas mane, abu vyksime 
drauge pamatyti popiežiaus. 
Ar visiems užsienio spaudos 
atstovams išsiuntinėti tokie 
kvietimai, nežinome. Iš “Hol
lywood Foreign Press Associa
tion”, turinčios keliasdešimt 
narių, dalyvavo apie 20.

Rugsėjo 15 d. nuo pat ryto 
pagrindinės amerikiečių tele
vizijos stotys rodė pasiruoši
mus sutikti Šv. Tėvą. Jam atvy
kus, filmavo visą laiką nuo iš
lipimo iš lėktuvo. Gausybė po
licijos. Net porą dienų prieš 
tai buvo valomos gatvės. Žmo
nių spūsčiai sulaikyti šaligat
viuose padedamos didelės me
talinės statinės, kurias pri
pils vandens, sutvirtins vie
ną su kita retežiais.

Rugsėjo 15 d. Los Angeles 
mieste nuo pat ryto kai kurios 
gatvės uždarytos, niekas ne
galės pravažiuoti, iš mokyklų 
paleisti mokiniai, kad galėtų 
sutikti ar stebėti Šv. Tėvo at
vykimą.

Porą valandų prieš laiką, 
greta sėdint A. Egličiui, išva
žiavau nurodyton vieton. Jau 
automobilių spūstis. Gausybė 
policijos. Atidus, korektiškas 
patikrinimas. Gaunu man ad
resuotą voką su sėdimos vietos 
bilietu, su dar vienu arkivysk. 
Roger Mahony laišku, dėkojan- 
čiu už atvykimą.

Keletas puošnių salių, kur 
kviestieji svečiai gali patogiai 
pasėdėti, užsisakyti nealko
holinių gėrimų. Matyti daug ži
nomų filmų artistų, direkto
rių, kitokių įžymybių.

Artėja 3 v.p.p. Apie 1500 
kviestųjų filmų, televizijos, 
spaudos, teatro atstovų stoja 
į plačias eiles. Kas pora met
rų — uniformuoti policininkai 
ir civiliškai apsirengę su dė
žutėmis prie ausų ar su klau- 
sikliais ausyse.

Prieš įeinant į “Registry 
Ballroom”, dukart tikrino ne
šulius ir kiekvieną peršvietė.

Laukiame atvykstant
Norėjau šį pasimatymą su 

Šv. Tėvu panaudoti ir Lietu
vos, lietuvių tautos pagarsini
mui. Abejojau, ar bus leista su 
juo kalbėti. Reikėtų pabandyti 
Šv. Tėvui įduoti lietuvišką kny
gą. Man atrodė, kad geriausia 
įteikti savo knygas.

Taip nusprendęs pastebė
jau, kad neturiu nė vienos 
dovanotinos knygos. Pavyko 
gauti nusipirkti pas lietuviš
kos spaudos platintoją. Prieš 
išvažiuodamas, mano paruoš

toje knygoje “Tikroji Lietu
va”, kur žemėlapiais ir kitaip 
dėstoma apie lietuvių tautą, 
įrašiau: “Jo Šventenybei John 
Paul II, pasirašiau vardu, pa
varde, Los Angeles, Calif, 
1987. IX. 15”. Paėmiau ir ma
žutę knygutę anglų kalba 
“200,000,000 and Lithuania" 
be jokio įrašo. Pasiėmiau Lie
tuvos ir Vatikano vėliavėles, 
kurias neseniai įsigijau iš 
veiklaus lietuvio.

Minkštose raudono pliušo 
kėdėse pagal tiksliai įrašy
tas vietas ramiai sėdi apie 
1500 asmenų. Prie stalų yra 
tiktai vandens, jokio kito gė
rimo. Salės priekyje mažas pa
kilimas, ten trys kėdės, vieno
je sėdės Šv. Tėvas. Aš nuo tos 
vietos — už 20 ar 30 metrų. 
Prie sienos keletas didžiųjų 
laikraščių ar įstaigų fotografų 
su milžiniškais padidinamais 
įtaisais. Aplinkui pilna civi
liškai apsirėdžiusių policinin
kų, vyrų ir moterų, nuolat be
vieliais telefonais kalbančių. 
Kitame salės gale ištisas būrys 
fotografų su teleskopinėmis 
lensėmis.

Per didelius televizijos ek
ranus rodo Šv. Tėvą jau netoli 
nuo mūsų. Jis susitinka su ke
liais tūkstančiais jaunįmo Los 
Angeles mieste, kalbasi. Sate
litiniais įtaisais sujungtas su 
Denver, St. Louis ir Portland 
miestais, iš kur jaunimas pa
teikia Šv. Tėvui klausimus. Jis 
atsakinėja. Tie klausimai buvo 
patikrinti vietinių vyskupų, 
juos Šv. Tėvas iš anksto žinojo, 
kad nebūtų užgaulių pokštų. 
Šiuose pasikalbėjimuose su 
amerikiečių jaunimu jautėsi 
jų meilė Šv. Tėvui, nuoširdus 
abipusis bendravimas. Tų vie
tovių jaunimas prašė priimti 
jų dovanas, o jos buvo — pa
galba vargšams (rodė, kaip 
talkina nelaimingiesiems), 
jų maldos (gražiai giedojo). 
Visus jaudino Los Angeles 
jaunimo savotiška dovana: 
jaunuolis be abiejų rankų, 
vien savo kojomis, be jokios 
pašalinės pagalbos, laikė ir 
puikiai skambino kojų pirštais 
gitara. Šv. Tėvas pakilo iš 
savo kėdės, nulipo žemyn, gra
žiai padėkojo, jį paglostė, gal 
ir pabučiavo (buvo sunku pa
stebėti).

Netrukus turėtų atvykti pas 
mus. Tvarkdariai visus prašo 
sėstis, neiti iš vietų.

Prakalbos
Staiga pasipila plojimai. 

Pro duris įeina Šv. Tėvas su 
palydovais. Nuo pakylos trum
pai kalbėjo arkivysk. R. Maho
ny. Jis pakvietė filmų pramo
nės atstovą Lew R. Wasserman 
prabilti į susirinkusius.

Šv. Tėvas skaitė iš rašto 
ilgokai apie filmų ir pramogų 
pramonės įtaką žmonijai. Iš 
Amerikos vienokios ar kito
kios nuotaikos persimeta į ki
tas valstybes, į kitus kontinen
tus. Autoriai, režisieriai, ar
tistai turėtų jausti savo atsa
komybę prieš žiūrovus, visuo
menei skleisti ne blogio, ne 
pasileidimo, ne pigaus sekso 
įgeidžius, bet gėrį ir žmogiš
ką kilnumą, kurį kiekvienas 
mūsų jaučia ar turėtų jausti 
savo viduje. Pasaulio žmonijai 
nereikia velniškų pagundų, 
bet kilnumo, artėjimo prie to, 
kas gražu, kas turi angeliškų 
tikslų.

Mano dovana
Tuo laiku aš galvojau, kaip 

prieiti prie Šv. Tėvo ir jam 
įteikti dovanėles. Maniau, kad 
bus kokie nors sveikinimai, 

gal paklausimai, tada garsiai 
paprašyčiau leidimo įteikti 
dovanėles, prie jo kojų padė
čiau Vatikano ir Lietuvos vė
liavėles greta minėtų dviejų 
knygų. Ir būtinai aiškiai pa
prašyčiau: “Please, help Li
thuania to be free”.

Ir štai kas įvyko: vos paskai
tęs savo kalbą, tik žiūrovams 
pradėjus ploti, Šv. Tėvas pa
kilo. nulipo žemyn ir pradėjo 
eiti durų link, pro kurias bu
vo įėjęs. Ką dabar daryti? 
Greitai iš dilelio voko išimu 
abi knygas, mosuodamas Vati
kano ir Lietuvos vėliavėlėmis 
skubu išėjimo link. Ten, prie 
sienos, daug fotografų, daug 
sargybinių. Aš grūduosi pro 
juos atsiprašydamas. Gerokai 
priartėjau prie pagridinio ta
ko, bet tenai taip tiršta žmo
nių, toliau negaliu prasi
skverbti, kai kurie nustumtieji 
jau pradeda man baksenti į 
nugarą, ir aš žinau, kad ne
mandagu taip grūstis.

Šv. Tėvas artėja prie išėji
mo tuo tako šonu, kur stoviu 
bandydamas prasiskverbti. Jis 
eina pamažu, su pirmoje eilė
je stovinčiais pasimosuoda- 
mas, kartais pasisveikinda
mas. Aš stoviu trečioje ar ket
virtoje eilėje nuo tako. Dar 
kartą bandau prasiskverbti 
artyn. Popiežius jau netoli, 
akimirkai pamatau baltą jo 
galvą. Tada garsiai anglų kal
ba šūkteliu:

— Jūsų Šventenybe, priimki
te mano dovaną!

Gretimai buvę sargybiniai 
įtartinai sužiūri į mane. Tuo 
momentu aš ištiesiu ranką su 
dviem lietuviškom knygom.

Laimei, Šv. Tėvas išgirdęs 
dirsteli į mane, savo dešine 
ranka paima abi knygas. Į kny
gą “Tikroji Lietuva” buvau įdė
jęs Vatikano ir Lietuvos vėlia
vėles, kurios aiškiai matėsi. 
Tuo momentu dar garsiau pa
sakau angliškai: “Holy Father, 
please, help Lithuania to be 
free!”

Sargybiniai ir žiūrovai kiek 
prasiskyrė Šv. Tėvas žiūri į 
mane ir paklausia:

— Are you Lithuanian?
— Yes, Holy Father, I am Li

thuanian!
Šv. Tėvas maloniai žiūri man 

į akis, šypsosi, ištiesia savo 
dešinę ranką pasisveikinimui. 
Pabučiuoju jo žiedą. Maloniai 
mosteli ir dingsta minioje.

Stovėjau maloniai sujaudin
tas. Netoliese buvusieji klau
sinėjo, kokias knygas įteikiau. 
Toje salėje niekas kitas jokios 
dovanos Šv. Tėvui nedavė. Vie
nas egiptietis čia pats sau prie
kaištavo, kad to nepadarė - 
buvo galvojęs padovanoti se
ną egiptiečių religinę knygą.

Calgary, Alberta
LIETUVOS 600 METU KRIKŠ

TO SUKAKTĮ paminėjo Kalgario 
vyskupijos laikraštis “The Pasto
ral Reporter" (rugsėjo mėn.). Vie
name puslapyje duota istorinės ži
nios, aprašyta dabartinė K. Bend
rijos būklė, nurodant kokius sun
kumus tenka pergyventi tikintie
siems ir kunigams komunistinėje 
santvarkoje. Ten pat išspausdin
ta Šv. Tėvo laiško ištraukos lie
tuvių tautai.

KALGARIO LIETUVIŲ DRAU
GIJOS metiniame susirinkime 
buvo priimta pajamų ir išlaidų 
valdybos pateikta apyskaita. Per
rinkta nauja valdyba: pirm. M. 
Vanagaitienė, vicepirm. J. Yau- 
gienė, ižd. E. Kerns, sekr. I. Hod
ges. Naujoji valdyba yra numačiu
si suruošti šokių vakarą ir daly
vauti visuomeninėje veikloje. Pa
dėkota visiems organizacijos rė
mėjams, o - T. E. Kerns už susirin
kimui paruoštą vietą. Kor.

Bent iki šiol Dainavos stovykla
vietėje, netoli Detroito, buvo ruo
šiamos jaunimo (kartais ir senimo) 
stovyklos, studijų ir poilsio die
nos, seminarai, rekolekcijos, kur
sai ar net ir suvažiavimai, posė
džiai. Bent iki šiol, regis, Daina
voje nebuvo lietuviškų vestuvių. 
Čia, išskirtinai lietuviškoje, kaip 
dabar mėgstama sakyti, visiškai 
privačioje aplinkoje ir buvo su
galvota kelti lietuviškas vestu
ves. Skeptikai nebuvo perdaug su
žavėti - ką gi, vestuvinė puota, 
beveik kaimiškoje aplinkoje, ne
teks elegancijos, blizgesio, viso 
iškilmingumo, ar ne geriau būtų 
eiti tradiciniu, išbandytu ir nu
sistovėjusiu keliu? Nusisamdai 
salę, pasiruoši puotai ir tik lauk 
išsipusčiusių svetelių . . .

Tuo tarpu vedybinio pakvieti
mo tekstas bylojo, kad Lidija ir 
Vytenis, mūsų vaikai, sutarė rink
tis bendrą gyvenimo kelią. "Jų su
tuoktuvės įvyks 1987 m. rugsėjo 
12 d., 3 v.p.p., Dainavoje, šv. Mi
šių metu prie Spyglio ežerėlio, po 
šimtamečiu ąžuolu. Majauskai ir 
Rasučiai maloniai kviečia Jus da
lyvauti šioje šventėje ir kartu pa
sidžiaugi jaunųjų ir mūsų laime”.

Papildomai, dar buvo nurodyta, 
kad pirmieji svečiai gali būti lau
kiami jau penktadienį, nes Dai
navos stovyklavietė buvo išnuo
mota visam savaitgaliui. Žinoma, 
šiuo pilnu pakvietimu, daugiau
siai pasinaudojo jaunimas, kurių 
bent 150 jau nakvojo penktadienio 
vakarą, dainavo, žaidė, prie laužo 
pasirodė, lietuviškus papročius 
gaivino. Dalyvavusių žodžiais, 
toji naktis buvo gana trumpa.

Kulminacinis iškilmių momen
tas vyko šeštadienio popietę. Bu
vo išspausdintos ir visiems iš
dalintos iškilmių programos - 
paaiškinimai, kada ir kur kas vyks
ta, beveik minučių ir valandų 
tikslumu. Vėlavimosi, pagal pa
čių nustatytą tvarką, gal ir buvo 
galima išvengti, bet tas visai ne
gadino atvykusiųjų nuotaikos, nes 
visi vestuvių dalyviai, tiek jau
nesni, tiek ir vyresnieji, sudarė 
darnią visumą, laukiančią staig
menų ir vis naujų įvykių, kartais 
ir visai nesitikėtų.

Negali nepaminėti tėvų palai
minimo ir atsisveikinimo, pro
cesijos ligi altoriaus, kuris ir bu
vo įrengtas po tuo šimtamečiu ąžuo
lu. Čia Mišias atnašavo ir vestu
vinį ryšį palaimino kun. A. Sau-, 
laitis. Tradicinė Sįft^utė buvo su
šokta Mišių pertraukos metu. 
Apeigoms pasibaigus, vyko vestu
vinis šokis, vartų atvadavimas, 
jaunųjų sutiktuvės. Negalima ne
paminėti, kad prieš Mišias, jauną
ją prie altoriaus atvedė jos tėvai 
dr. Vytautas ir Vanda Majauskai, 
o jaunasis su pirmuoju savo paly
dovu atjojo ristute ant pabalno
tų žirgų! Abu jaunieji buvo pasi
puošę baltais vestuviniais drabu
žiais, o jų palydos moteriškoji 
pusė - visos vilkėjo tautiniais 
drabužiais. Gražus ir iškilmingas 
kontrastas Dainavos rudenėjan
čioje gamtoje! Pamaldų metu gro
jo kanklininkių grupė.

Kai atėjo laikas sėsti prie vai
šių stalų valgykliniame pastate, 
paaiškėjo, kad visas jaunųjų ir jų 
palydovų stalas užimtas kažkokių 
persirengėlių, valkatų, kurie ir 
negalvojo užleisti tų vietų. Vyko 
derybos, išsipirkimas, kol paga

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS 
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI! 
Jūsų auka TAUTOS FONDUI garsina Lietuvos laisvės 
bylą laisvajame pasaulyje. Šešiomis kalbomis ELTOS 
ir radijo žinios nesulaikomai skleidžia informacijas (vai
riuose kraštuose apie Lietuvos laisvės kovą ir ją skatina.

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

centas artina Lietuvai laisvės aušrą.

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

liau tų spalvingų nenaudėlių bū
rys ryžosi, publikai švilpiant, iš
eiti iš salės.

Sekė svečių pasveikinimas, mal
da, vainiko užgėrimas, tostai, jau
nųjų tėvų žodžiai, karvojaus atne
šimas, jaunųjų žodis. Buvo praneš
ta, kad kelti triukšmą ir skambin
ti stiklais, bonkomis, laukiant, 
kol jaunavedžiai pasibučiuos, nėra 
lietuviškas paprotys. Buvo pasiū
lyta, kad kiekvienas stalas atei
tų ir išsirikiuotų prieš jaunuo
sius, sudainuotų kokią lietuvišką 
dainą, ir tik tą sąlygą išpildžius, 
jaunavedžiai išpildys tradicinius 
pasibučiavimus.

Buvo įdomu, kad salėje svečių 
stalai, nebuvo numeruoti, bet kiek
vienas stalas turėjo atskirus pa
vadinimus, ir, pagal iškabintą są
rašą, dalyviai žinojo, kas sėdės 
prie “lakštingalų", "jovarų" ar ki
tų pavadinimų stalų.

Vaišės baigėsi jau visiškoje tam
soje. Tolimesnės iškilmės vyko 
kitoje ežero pusėje, vadinamo
je vasarotojų vietovėje. Asfalti
nis kelias per visą stovyklavietę 
buvo gražiai ir įspūdingai apšvies
tas žvakėmis-žibintais. Visi ten 
esantieji pastatai jau buvo pa
ruošti sutikti visus vestuvių daly
vius, kurie atžygiavo maršo taktu, 
dainuodami, o kai kas ir šokdami. 
Čia laukė orkestras, muzika, de
koratyvinis apšvietimas, atgai
va. Buvo išnuomota ir didelė pa
lapinė, pastatyta šalia tos pasto
gės. Visiems užteko vietos ir šokti, 
ir pailsėti.

Bet kur jaunieji? Jie dar neatvy
ko, visi jų laukia . . . Žvelgiame 
į prožektorių nušviestą ežerą, virš 
kurio vis tirštėja rūko šydas ... 
Tolumoje matyti palengva artėjan
ti valtis, girdėti lengvas irklų pliuš- 
kėjimas. Pasirodo, jaunavedžiai 
iš kitos ežero pusės atplaukia. Irk
luoja vienas pabrolių. Vaizdas lyg 
iš “Lohengrino” operos scenos . . .

Tuoj pat į dangų pradeda kilti 
šventinės raketinės ugnys, jų sal
vės, įvairiaspalvis sproginėjimas, 
drebinantis Dainavos padangę. 
Programoje buvo surašytos toli
mesnės tradicinės apeigos - jau
nosios išpirkimas, šiaudų šokis, 
piršlio korimas, vainiko nuėmi
mas ir nuometo užrišimas, vestu
vinės puokštės metimas, atsisvei
kinimas ,.,

Daug svečių liko dar vienai 
nakčiai. Dainava, nors uždariusi 
vasaros sezoną, tą savaitgalį bu
vo dar labiau lietuviška, jauna, 
judri ir pilna. Girdėjosi kalbų, 
kad vestuvių ruošimas ten gali bū
ti sekamas ir naujų porų. Dalyva
vusiam jaunimui patiko visa: ir 
privati aplinka, ir lietuviškos 
nuotaikos, savi tarp savųjų.

Svečių buvo ne tik iš artimų, 
bet ir tikrai tolimų JAV ir Kana
dos vietovių, Lietuvos, Olandijos. 
Vestuvinis pulkas: V. Majauskai- 
tė, A. Jurgutytė, K. Volertienė, 
L. Englert, C. Mullen, K. McGuire, 
R. Rasutytė, B. Šontaitė, A. Pa
liulis, V. Beleška, G. Matutis, A. 
Rasutis, L. Chiudzinski, L. Mei
lus, T. Majauskas, A. Kapočius. 
Kvieslys-piršlys - dr. P. Kisie
lius su taikliu humoru, drąsa ir 
savotišku stilium vadovavo visam 
renginiui. Per pamaldas giedojo 
A. Jurgutytė ir V. Neverauskas. 
Vyr. šeimininkė - iš Los Angeles 
G. Plūkienė, svočia — R. Pikū- 
nienė. A.A.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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PETRUI ŠČEPAVIČIUI
mirus,

jo dukrai DANUTEI GARBALIAUSKIENEI ir jos šeimai 
reiškiame gilią užuojautą-

Skautininkų-kių ramovės
“Šatrijos” ir “Rambyno” skautų tuntai

AfA
MARGELIUI MEŠKAUSKUI

iškeliavus amžinybėn,

jo žmoną STEFANIJĄ bei kitus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame-

L. VI. Kybartai E. V. Sakavičiai

Gerbiami vadovai,
Kaip anksčiau jau buvome 

minėję, susitikimą su vadovais 
ir jiems kursus rengiame Ha
miltone š. m. lapkričio 26-29 
d.d. Kaip galint greičiau pra
neškite apie savo dalyvavimą, 
nes svarbu žmonių skaičius 
dėl nakvynių ir maisto. Kur
sai vyks Jaunimo centre, Ha
miltone. Numatytas apsistoji
mui viešbutis - tik vienas blo
kas nuo Jaunimo centro. Vie
nam asmeniui nuo grupės mais
tas ir viešbutis bus apmokėtas. 
Kiti asmenys turės patys savo 
išlaidas padengti. Nuo to, kiek 
kursuose dalyvaus žmonių, pri
klausys viešbučio ir maisto kai
nos. Labai svarbu kuo greičiau 
žinoti dalyvaujančiųjų skai
čių, nes iš anksto reikia užsa
kyti vietas viešbutyje.

Būtų gera, jei atvažiuodami į 
kursus, jau būtumėte susipaži

nę su aprašytais šokiais ir tu
rėtumėte pasižymėję savo ne
aiškumus. Jei turite “video” 
aparatus, atsivežkite, bus pro
ga pasidaryti video juostas.

Registracija prasidės lap
kričio 26 d., 6 v.v., Jaunimo 
centre, 58 Dundurn St.N. In
tensyvus darbas vyks 27 ir 28 
d.d. Užbaigimas - lapkričo 29 
d. Apie dalyvavimą pranešti R. 
J. Karasiejams iki š. m. spalio 
15 d. Adresas: 2364 Adena Cr., 
Mississauga, Ont. L5A IRI. Tel. 
(416) 896-7239. Atskrendantys 
į Toronto L. Pearson aerodro
mą praneškite mums laiką ir 
skrydžio numerį. Jums bus pa
rūpinta transportacija į vieš
butį.

Lauksime greito jūsų atsa
kymo -

VIII tautinių šokių šventės 
meninės dalies vadovai

Lietuvos krikščionybės sukakties komiteto Filadelfijoje nariai pas vietos arkivyskupą kardinolą JOHN KROL, 
kuriam buvo įteiktas sukakties medalis ir atitinkama informacija. Sukakties minėjimas įvyks 1987 m. lapkričio 
1 d., 3 v.p.p., Filadelfijos Šv. Petro ir Povilo katedroje. Nuotraukoje iš kairės: Br. Vaškaitis, R. Krušinskienė, R. 
Stirbys, pirmininkė T. Gečienė, A. Mašalaitienė, kardinolas J. Krol, kun. K. Sakalauskas, J. Dantienė

AfA 
ADOMUI BERSĖNUI

mirus Lietuvoje,
broliui PRANUI,

A. V. Karaliai
A. J. Kutkos

jo šeimai ir artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą-

O. Kuzavienė
A. A. Zinaičiai

AfA 
AGNIETEI PANUMIENEI 

iškeliavus [amžinybę,
jos vyrui ALBINUI, dukroms Lietuvoje bei visiems arti
miesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą-

M. Rutkevičienė
Irutė su šeima

AfA 
LIUDAI GEDMINIENEI

mirus Lietuvoje, 
jos brolį JULIŲ STRADOMSKĮ su šeima ir artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame-
5i.:ų

V. M. Miceikos Z. ' P. A ugaišiai
A. Kairys A. Budreika
P. S. Pargauskai K. A. Ratavičiai

KLB VVinnipego apylinkės valdybos nariai ir “Vilniaus:' paviljono organi
zatoriai - RAIMONDAS GALINAITIS, MARIJUS TIMMERMANAS ir 
LISA SALADIN-DAUBARAITĖ su paviljono karalaite ERIKA SAMULAI- 
TYTE (antra iš kairės) Nuotr. V. Daubaraitės

Kodėl Kanados jaunimas vyksta į kongresą?
Jame dalyvausiančių atstovių ir atstovų pareiškimai

AfA 
MARIJAI NORMANTIENEI 

mirus,
dukterį MARYTĘ VASERIENĘ, sūnų TADĄ bei 
jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame -

J. K. Ališauskai

AfA 
prelatui PRANUI VASERIUI

Australijoje mirus,
jo brolį JUOZĄ VASERį su šeima Kanadoje, brolį Lie
tuvoje, gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Vladas ir Domą Simonaičiai

AfA
MARIJAI NORMANTIENEI

mirus,

nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnui TADUI su 
šeima Čikagoje, dukrai MARYTEI VASERIENEI 
su šeima ir visiems giminėms -

Adelė ir Vaclovas Karauskai 
Angelė ir Edvardas Benečiai 
Paulius ir Glorija Karauskai 
Juozas ir Elzbieta Benečiai

AfA 
MARIJAI NORMANTIENEI 

mirus Toronte,
prelatui PRANUI VASERIUI

mirus Australijoje,
reiškiame gilią užuojautą VASERIŲ ir NORMANTŲ 
šelmoms- B. V. Saulėnal

AfA 
GERTRŪDAI KLIPČIENEI

mirus,
jos vyrą JONĄ KLIPČIŲ liūdesio valandoje nuo
širdžiai užjaučiame -

Kanados Lietuvių Bendruomenės
Oakvillės apylinkė

PADĖKA

A. a. N. JANUŠKEVIČIENĖ, 
brangi mūsų mama, senelė ir prosenelė mirė 

1987 metų rugpjūčio 18 dieną Toronte.

Reiškiame nuoširdžią padėką klebonui kun. Augusti
nui Simanavičiui, OFM, už maldas prie karsto laidotuvių na
muose ir už pamaldas šventovėje.

Nuoširdžiai dėkojame: prelatui dr. J. Tadarauskui už 
pasakytą pamokslą ir palydėjimą į amžino poilsio vietą - 
kapines, kun. Eugenijui Jurgučiui, OFM, kun. Liudui Januš
kai, OFM, už maldas ir lankymą velionės ligoninėje.

Dėkojame dr. A. Valadkai, dr. M. Valadkai, dr. Borowy, 
dr. Andersonui už priežiūrą jos ligos metu.

Nuoširdžiai esame dėkingi nešusiems velionės karstą, 
atsiuntusiems gėles, užprašiusiems Mišias už velionę, daly
vavusiems laidotuvėse ir palydėjusiems ją į amžino poilsio 
vietą. Taip pat dėkojame visiems, kurie buvo prie mūsų ir 
lengvino skaudžią naštą.

Liekame be galo dėkingi visiems -

Liūdinti duktė Marytė, vaikaitė Irutė ir šeima

reiškiu nuoširdžiausią užuojautą jos mylimoms duk
roms - IRENAI IGNAITIENEI, MARIJAI MICEIKIE- 
NEI, jų šeimoms bei kitiems artimiesiems -

Janina Rukšėnienė, 
Los Angeles, Calif.

AfA 
MAGDALENAI BARŠČIAUSKIENEI 

iškeliavus amžinybėn,

AfA 
GENOVAITEI ROMANOFF-MASCHERIN 

mirus,
reiškiame nuoširdžią užuojautą seserim - REGINAI 
ir JIEVAI, broliui VINCUI, jos šeimai ir giminėms -

A. P. Šimoniai
A. H. LiaukaiHamilton, Ont.

Kanados lietuvių jaunimo 
sąjunga, kuriai vadovauja Dai
va Piečaitytė-Lapienė, šių me
tų pradžioje pakvietė kandida
tuojančius į atstovus padaryti 
pareiškimus, kodėl jie nori 
vykti į jaunimo kongresą ir bū
ti jame Kanados lietuvių jauni
mo atstovai. Čia pateikiame 
skaitytojams keletą minėtų 
pareiškimų.

BERNADETA ABROMAI
TYTĖ iš Toronto:

Šis kongresas yra svarbus, 
nes suburs lietuvišką jauni
mą, išsisklaidžiusį po pasau
lį, ir paskatins norą išlaikyti 
savo tautybę. Kongresas apims 
dvi dalis. Pirmiausia bus rimto 
darbo dalis per kurią pasida
linsime idėjomis bei įžvalgo
mis į išeivijos veiklos užduotis 
ir sąlygas. Antra, lygiai svar
bi, pramoginė dalis, kuri bus 
pilna įdomių nuotykių, pati
riant naują, egzotišką aplin
ką ir linksminantis su naujais 
draugais iš keleto pasaulio 
kraštų. Manau, kad grįžę į savo 
kraštus galėsime panaudoti 
savo praturtintą akiratį pa
gerinti veiklai čia, įvesti 
naujus būdus įtraukti jaunimą 
į aktyvesnį bendravimą su lie
tuviais. Ruošdamasi šiam kon
gresui, bandau daugiau suži
noti apie organizacijas, ku
rios pas mus veikia. Tuo būdu 
galėsiu aktyviau įsijungti į 
diskusijas Australijoje. Stu
dijuoju antropologiją ir socio
logiją. Tikiuosi, šios studijos 
padės man tinkamiau suprasti 
ir dalyvauti diskusijose.

MARYTĖ ADAMONYTĖ iš 
Montrealio:

Šio kongreso proga tikiuosi 
ne vien pakeliauti ir pamatyti 
naują kraštą, bet ir susipažinti 
su lietuviais iš viso pasaulio. 
Noriu sustiprinti savo lietu
vių kalbą ir grįžti su nauja 
energija tęsti veiklos lietuvių 
tarpe Montrealyje. (Marytė 
šiuo metu eina KLJS valdybos 
vicepirmininkės pareigas. Jai 
tenka užduotis tinkamai pa
ruošti Kanados atstovus daly
vauti jaunimo kongrese, ypač 
studijų dienose, G.). Kongre
sas man yra proga susipažinti 
su lietuviais iš viso pasaulio, 
kartu su jais padiskutuoti 
dabartines lietuvių veiklos ir 
išlikimo problemas. Kongre
sas įpareigoja, ypač atstovus, 
įvykdyti visus kongrese pada
rytus nutarimus iki sekančio 
jaunimo kongreso. Esu įsijun
gusi į Montrealio lietuvių jau
nimo veiklą. Priklausau mer
gaičių chorui ir šoku tautinius 
šokius. Paskutinius ketverius 
metus mokytojauju šeštadieni
nėje mokykloje. Esu pasiryžu
si dirbti, kai reikės, ir links
mintis, kai bus progų!

MARYTĖ BALAIŠYTĖ iš 
Toronto:

Šeštasis PLJ kongresas sim
bolizuoja išeivijos lietuvių 
jaunosios kartos vieningumą. 
Jis yra simbolis, kuris pasau- 
lui parodo, kad nei didžiausi 
vandenynai, nei žemės plotai, 
nei politiniai ar asmeniniai 
reikalai negali sulaikyti lie
tuviškos dvasios jaunimo nuo 
susibūrimo diskutuoti bei tar
tis mums visiems aktualiais 
lietuviškais reikalais. Tautiš
kumą, kaip ir kitas idėjas, rei
kia puoselėti, ugdyti, kitaip 
jis, kaip gėlė, negaunanti už
tektinai šviesos ir maisto, nu
vys . .. Jeigu žmogus pasiryžta 
atstovauti persekiojamai Lie
tuvai, jis pakyla iš savo kas
dienybės ir pakeičia savo prio

ritetus, kad galėtų ta idėja pa
gyventi, ją pasvarstyti.

Nuo pat mažens jaučiu parei
gą būti lietuvaite ir dirbti Lie
tuvos labui. Lankiau ir baigiau 
Toronto Maironio šeštadieni
nę mokyklą. Kadangi norėjau 
toliau gilintis į seną lietuvių 
kalbą bei papročius, trejus 
metus mokiausi Vasario 16 
gimnazijoje ir ją baigiau. 
Ši gimnazija davė man progą 
susipažinti su įvairių kraštų 
lietuvių jaunimu ir su jų gy
venimo bei veiklos problemo
mis. Esu dėkinga gimnazijai, 
kad per ją turėjau progą susi
tikti su lietuvišku jaunimu iš 
kitų kraštų. Dabar pažįstu vi
sus V. Vokietijos ir daugumą 
Šiaurės ir Pietų Amerikos kon
greso atstovų. Be to, pažįstu 
vienuolika mokinių iš Austra
lijos. Toronte dalyvauju atei
tininkuose, groju akordeonu 
“Gintaro” tautinių šokių ir dai
nų ansambliui, esu KLB To
ronto apylinkės taryboje. Da
lyvauju demonstracijose, ku
rios liečia Lietuvą arba Bal
tijos kraštus. 1986 m. lapkri
čio pradžioje nuskridau į Vie
ną Austrijoje ir dalyvavau bal- 
tiečių demonstracijoje. Mėgs
tu rašyti “Tėviškės žiburiuose” 
ir 1986 m. vasarą tenai mėnesį 
dirbau, kad daugiau susipažin
čiau su lietuviška spauda.

VYTAS ČUPLINSKAS iš 
Toronto:

Kongresas yra ypatingas 
įvykis jaunuolio gyvenime. 
Jis jį skatina įsijungti į lietu
vių veiklą bei sudaro sąlygas 
bendrauti su lietuvišku jau
nimu iš viso pasaulio. Pasi
džiaugęs lietuviška atmosfera, 
taip pat norėčiau pamatyti 
nuostabų Australijos kraštą.

RIČARDAS KALENDRA iš 
Toronto:

Nuo pat mažens augau skau
tų organizacijoje. Lankiau 
Maironio šeštadieninę mokyk
lą. Šiuo metu esu studentas 
Toronto universitete. Taip 
pat baigiau Aukštesniuosius 
lituanistinius kursus. Lietu
vybė ir jaunimo veikla yra 
svarbi mano gyvenimo dalis. 
Kongrese noriu dalyvauti, 
kad sustiprinčiau savo dome
sį lietuvių veikla bei susipa
žinčiau su lietuviais iš kitų 
kraštų. Grįžęs į Kanadą, ban
dysiu skleisti surinktas ži
nias, klausimus ir jų sprendi
mus Toronto apylinkės lietu
vių jaunimo gretose. Esu pa
siekęs amžių ir brendimo sta
diją, kuri įgalina mane rimtai 
ir aktyviai dirbti Lietuvos 
labui.

RŪTA KURAITĖ iš Windso- 
ro:

Esu baigusi biologijos moks
lus Windsoro universitete ir 
čia toliau tęsiu studijas pran
cūzų kalbos bei literatūros 
srityse. Dalyvavau Penktaja
me pasaulio lietuvių jaunimo 
kongrese kaip Windsoro at
stovė. Lietuviška veikla visa
dos buvo ir yra svarbi mano 
gyvenimo dalis. Šokau tauti
nius šokius, dainavau choruo
se, baigiau lituanistinę mo
kyklą Detroite, stovyklavau 
kas vasarą Dainavoje, Nerin
goje ir Wasagoje. Taigi esu 
aktyviai dalyvavusi lietuviš
koje visuomenėje Kanadoje.

Politinė veikla taip pat ma
ne domina. Dalyvavau lietu
vių jaunimo politiniame sa
vaitgalyje Vašingtone, DC, 
1986 m. ir dviejuose baltiečių 
jaunimo suvažiavimuose. Gy
venu mieste, kuriame gyvuoja 
maža lietuvių kolonija, tad

man svarbi kiekviena proga, 
per kurią galėčiau stiprinti 
savo lietuviškumą.

Palaikydami kongrese už
megztus ryšius, galėsime to
buliau ateityje dirbti Lietu
vos labui. Kongresas taip pat 
pagyvins kiekvieno krašto jau
nimo sąjungos veiklą, nes per 
kongresą pajunti vieningumą 
su jaunimu iš viso pasaulio, 
kuris, kaip ir tu, rūpinasi 
Lietuva.

DAINA KALENDRAITĖ iš 
Toronto:

Nuo pat mažens esu aktyviai 
dalyvavusi Toronto apylinkės 
lietuviškoje veikloje: lankiau 
šeštadieninę mokyklą, šokau 
tautinius šokius, dirbau or
ganizacijose. Visa tai sustip
rino mano pasiryžimą daugiau 
dirbti lietuvių tarpe. Taipgi 
mano aukštesnieji mokslai 
politinėje srityje yra praplė- 
tę mano lietuviškumo akiratį 
ir norą plačiau dirbti lietu
vybės labui. 1986 m. rudenį 
dalyvavau Žmogaus teisių ir 
baltiečių laisvės demonstra
cijose Vienoje, Austrijoje. Ši 
kelionė paliko man daug įspū
džių ir smarkiai prisidėjo prie 
mano lietuviškos veiklos bren
dimo. Tikiuosi, kad VI PLJ 
kongresas bus vienas iš svar
besnių mano gyvenimo įvykių: 
susipažinsiu su pasaulio lie
tuvių jaunimu, pasidalinsiu 
su juo mintimis apie lietuvių 
išeivijos veiklą. Tikiuosi par
sivežti naujų idėjų, kaip su
stiprinti Toronto lietuvių jau
nimo veiklą. Taip pat noriu pa
matyti Australijos kraštą ir jos 
lietuvių jaunimą, nes girdėjau, 
kad jie labai entuziastingi ir 
darbštūs. Kaip atstovė bandy
siu įgyvendinti studijų dienų 
rezoliucijas ir toliau dirbti 
lietuviškoje veikloje.

MARYTĖ RUDYTĖ iš To
ronto:

Kongrese susirinks daug 
lietuviško jaunimo su pana
šiais tikslais ir rūpesčiais 
iš viso pasaulio kampų. Naujai 
sukurtų draugysčių sukeltu 
entuziazmu galėsime disku
tuoti dabartines problemas, 
pasinaudojant vienas kito pa
tirtimi. Susibūrę pamatysi
me, kad ir mūsų skaičiai gali 
pasiekti aukštesnius tikslus. 
Bus įdomu pamatyti, kaip pa
saulio ir lietuvių spauda 
įvertins šio didelio lietuvių 
jaunimo sambūrio renginius ir 
jų reikšmę. Ar pasieks kongre
so žinios Lietuvą? Būtų labai 
svarbu, kad Lietuvos jaunimas 
galėtų sekti šį kongresą, kad 
mes turėtume ką nors bendro 
su jais ir kad jie jaustų kas 
išeivijos jaunimo tarpe yra 
galvojama, svarstoma ir vyk
doma.

MIRGA ŠALTMIRAITĖ iš 
Toronto:

Kongrese tikiuosi sužinoti 
daugiau apie Lietuvos padėtį 
tarptautinėje plotmėje ir susi
pažinti su lietuvių jaunimo 
veikla kituose kraštuose. Ma
ne domina lietuvių jaunimo 
veikla ir būdai, kaip ją derinti 
pasauliniu mastu. Norėčiau 
sužinoti kas buvo anksčiau 
padaryta ir kas mūsų laukia 
ateityje. Šis kongresas man 
padės subręsti lietuvių veik
lai. Esu pasiekusi tokį amžių, 
kuriame reikia rimtai apsi
spręsti, kokiais gyvenimo ta
kais keliauti. Kartu su studi
jom norėčiau rimtai dirbti lie
tuvybės labui, nes manau tai 
svarbu ne tik Lietuvai, bet ir 
visiems lietuviams.

Gabija



Lietuvos kankinių šventovėje Ontario Mississaugoje 1987 m. rugsėjo 27 <i. prieš vakarines pamaldas įvyko reli
ginis koncertas, kurio programų atliko Kanados lietuvių solistai bei muzikai. Iš kairės: sol. Rimas Strimaitis, 
sol. Marytė Bizinkauskaitė, sol. Slava Žiemelytė. Nuotraukoje trūksta sol. Vacio Verikaičio, fleitininko Tomo 
Reginos ir muziko bei chorvedžio Jono Govėdo Nuotr. St. Dabkaus

Pastabos ir nuomonės

Paminklas žuvusiems - idėja ir forma

Krikščionybė - didžioji dovana žmogui ir tautai
Lietuvių tautos krikščionybės sukaktį apmąstant

KUN. PRANAS GAIDA
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

3. Dovana tautai
Krikščionybė yra didi do

vana ne tik paskiram žmogui, 
bet ir tautai. Kiekviena sveika 
tauta yra reikalinga morali
nių pagrindų, j kuriuos galė
tų atsiremti visas tautos gy
venimas. Be jų tauta išsigims
ta, barbarėja ir negali išeiti 
visuotinės kultūros arenon 
drauge su kitomis kultūringo
mis tautomis.

Pagoniškoji lietuvių tautos 
religija buvo anuometinio gy
venimo išraiška. Ji turėjo kil
nių bruožų, bet nebuvo ta jė
ga, kuri galėtų išvesti tautą 
iš primityvaus gyvenimo į kul
tūrinę pakopą. Ir tiktai krikš
čionybė, pasiekusi Lietuvą, 
kad ir labai lėtais žingsniais, 
išvedė tautą į kultūrinį, kūry
binį gyvenimą.

Tai įvyko palyginti labai pa
vėluotai dėl politinių, religi
nių ir kitų priežasčių. Kai Va
karų Europoje jau veikė mo
kyklos, universitetai, Lietu
va dar buvo pagoniška, be mo
kyklų, be raštijos. Reikėjo 
laukti dar ilgus šimtmečius, 
kol Vilniuje pradėjo veikti jė
zuitų įsteigta akademija, iš
augusi į universitetą.

Tasai nelemtas atsilikimas 
neigiamai atsiliepė į visą lie
tuvių tautos raidą. Pavėluotai 
teko jai kurti savo raštiją, 
savo literatūrą, meną ir apla
mai kultūrą.

Patirtis yra parodžiusi, kad 
krikščionybė yra ta dvasinė 
jėga, kuri įkvepia kultūrinę 
kūrybą. Juk visa Vakarų Euro
pos kultūra buvo krikščiony
bės įkvėpta. Ji sukūrė nuosta
bias katedras, literatūros, mu
zikos, dailės, architektūros 
šedevrus. Šiandieną toji V. Eu
ropos kultūra nebėra tokia 
gaji, spindinti, dominuojan
ti, kaip praeityje, nes ji nebe
turi tokio dinamiško įkvėpi
mo šaltinio — nutolo nuo jo. 
O ir pats šaltinis vakariečių 
gyvenime nebėra toks kaitrus, 
dinamiškas. Užtat jis daug in
tensyviau reiškiasi besifor
muojančiose tautose Afrikoje 
ir Azijoje.

Taip pat yra patirta, kad 
krikščionybė organizuota sa
vo forma (Bendrija-Bažnyčia) 
tampa tautos atrama sun
kiais sutemos laikais, kai rei
kia atlaikyti svetimųjų okupa
cijas, kai reikia kentėti tiro
nijas, kai nelieka civilinės 
valdžios, kai kyla krašte suiru
tės. Krikščioniškoji Bendrija, 
ypač katalikų, tokiais atvejais 
tampa vienintele atrama bei 
užuovėja. Ji pajėgia būti to
kia net persekiojimo laikais. 
Tai matyti pvz. dabartinėje 
Lenkijoje, Vengrijoje, Jugo
slavijoje ir kitur.

Krikščionybė, įleidusi šak
nis Lietuvoje, taip pat tapo 
tautos atrama sutemų laiko
tarpiais. Tai labai ryškiai 
matyti carinės okupacijos lai
kais, kai reikėjo ginti ir tikė
jimą, ir lietuviškumą, netu
rint civilinės savo valdžios. 
Vyskupas M. Valančius buvo 
tas diplomatiškas milžinas, 
kuris sugebėjo išlikti savo 
pareigose ir vadovauti tuome
tinei rezistencijai. Ir tai vyko 
dar prieš Basanavičiaus “Auš
ros” pasirodymą. Tada Valan
čius buvo kelio paruošėjas ir 
“Aušrai” bei kitiem leidiniam.

Sakoma, kad krikščionybė 
Lietuvai yra padariusi ir ža
los tautinėje srityje — atne
šusi svetimybes, ypač lenkiš
kąją įtaką. Tai tiesa, bet tai 
parodo, kad krikščionybė yra 
moralinis ginklas. Ir tauta, 
kuri įsisavina tą ginklą, gali 
ne tik pati pasinaudoti juo vi
daus gyvenimo stiprinimui, 
bet ir nukreipti prieš kitus. 
Taip įvyko ir Lietuvos atveju 
— svetimieji tą ginklą panau
dojo prieš ją tautinėje srity
je, bet kai Lietuva pati priėmė 
tą moralinį ginklą į savo ran
kas, sucementavo savo tautą, 
pakėlė kultūrinį jos gyvenimą 
ir pasijuto pajėgi priešintis 
pasikėsintojam į tautinį-kul- 
tūrinį savo gyvenimą.

Krikščionybė, kaip mora
linis ginklas, ir dabar tebėra 
lietuvių tautos naudojamas. 
Sovietinė okupacija yra žiau
riai prislėgusi mūsų tautą, ku
ri betgi randa pakankamai mo
ralinės jėgos priešintis bei 
kovo t i.už. savo:tautos sielą ir 
kūną. Juk visas dabartinis 
pogrindis, kaip matyti iš jo 
spaudos, yra krikščioniškos 
orientacijos. Krikščionybė 
tebėra gyvas įkvėpimo šalti
nis, kurio dėka atsiranda dau
gybė drąsuolių, besiryžtančių 
ginti didžiąsias savo tautos 
vertybes. Jų pilni kalėjimai 
ir sibiriniai lageriai. Jie liu
dija tautos gaivališkumą, 
įkvėptą krikščioniškos ug
nies. Tai pastebi ir mūsų kai
mynai estai bei latviai, kurių 
antisovietinė rezistencija nė
ra tokia intensyvi, nes neturi 
gyvosios krikščioniškos atra
mos. Ir kol lietuvių tautos po
grindis nepraras savo įkvėpi
mo šaltinio, bus nepalaužia
mas.

4. Kodėl kovojama prieš 
krikščionybę?

Kyla natūralus klausimas: 
jeigu krikščionybė yra didžioji 
dovana žmogui ir tautai, kodėl 
atsiranda tiek daug jos priešų?

Pirmoji priežastis — krikš
čionybės nepažinimas. Yra 
daugybė žmonių, augusių net 
krikščioniškuose kraštuose, 
kurie krikščionybės nepažįs
ta. Labai dažnai jie pažįsta 
tiktai jos iškraipą, karikatū
rą. Jie susidaro sampratą, ku
ri neturi nieko bendro su tik
rove ir ima kovoti su jos iš
kamša. Jiems krikščionybė 
nėra jokia dovana, jokia ver
tybė, nes jie neturi kriterijaus, 
įgalinančio atskirti vertybę 
nuo nevertybės. Pvz. aklam 
žmogui deimantas ir akmuo 
vienodai atrodo.

Antra, krikščionybė yra pa
skleista laisvės zonoje, kurio
je gyvena žmogus. Pastarasis 
gali priimti krikščionybę, ga
li ir nepriimti, atmesti. Die
vas respektuoja žmogaus lais
vę ir krikščionybės neprimeta 
prievartos būdu. Dėl to vieni 
tą krikščionybę priima kaip 
didžią dovaną, o kiti ją atme
ta dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių. Tiktai gamtoje, 
kur viskas surikiuota pagal 
tam tikrus dėsnius, laisvės 
pradas neveikia. Tai gamtos 
dėsnių sritis, kur viskas yra 
apspręsta iš anksto.

Trečia, krikščionybė yra 
kūrinio nusilenkimas Kūrėjui. 
Yra žmonių, kuriems bet koks 
nusilenkimas yra sunkus. Jie 
labiau linksta į viešpatavimą 
kitiems, o ne nusilenkimą. 
Net ir nusilenkimas Dievui, 
pripažinimas jo visagalybės 

jiems atrodo vergavimas. Jų 
supratimu, žmogus yra absoliu
tus, jis yra pats kūrėjas, kuris 
laukia kitų nusilenkimo. Tai 
laikysena, kuri primena Šv. 
Rašto žodžius “non serviam” 
— netarnausiu. Tai, žinoma, 
klaidinga laikysena, bet ji su
tinkama žmonėse dažnais atve
jais, ypač asmenyse, kurie 
yra iškilę į aukštas vietas.

Ketvirta, nuo seno žmogus 
vis bando įvairiais būdais su
kurti dangu-roją žemėje, ku
riame vyrautų vispusiška ge
rovė — medžiaginė ir dvasinė. 
Tai sena žmonijos svajonė, 
bandyta įgyvendinti įvairiuo
se kraštuose. Tai savotiškas 
mesianizmas, būdingas ir ru
sams, ir vokiečiams, ir len
kams, ir kitiems. Įvairiomis 
formomis tas mesianizmas sie
kė ar tebesiekia rojinės gero
vės. Pastaruoju metu tebesiau- 
čia raudonasis mesianizmas 
sovietiniuose kraštuose. Jo 
siekis — sukurti dangų žemė
je. Įdėta milžiniškų pastangų, 
bet vietoje dangaus atsiranda 
pragaras. Ir tai natūralu: kur 
nėra Dievo, negali atsirasti ir 
dangus.

Penkta, nuo krikščionybės 
pradžios veikia ir antikristi- 
nė dvasia. Šalia pozityvios 
iniciatyvos, reiškiasi ir nega
tyvinė, nes krikščionybėje blo
gio pradas yra nugalimas, ta
čiau nesunaikinamas. Dėl to 
antikristinė dvasia kartais 
labai stipriai ir plačiai siau
tėja. Tai tam tikra misterinė 
dialektika, kurioje dalyvauja 
ir krikščionybė kaip jėga, be
sigrumianti su savo opozicija.

Romano Guardini prieš dau
gelį metų apie tai štai ką ra
šė: “Kartą ateis Antikristus — 
žmogus ir jo įvesta tvarka, ku
rioje prieštaravimas Dievui 
pasieks paskutinį apsisprendi
mą. Tasai žmogus bus pilnas 
pažinimo ir jėgos. Galutinėje 
sąskaitoje jis norės tik vieno 
dalyko — įrodyti, kad gyveni
mas galimas ir be Kristaus, 
dar daugiau — kad Kristus yra 
gyvenimo priešas, ir kad tas 
gyvenimas tik tada bus pilnu
tinis, kai visa tai, kas krikš
čioniška, bus sunaikinta” (Der 
Herr, p. 656).

Į tą išpranašautą Antikris- 
taus karalystę pateko jau daug 
tautų, jų tarpe ir lietuvių tau
ta. Pastaroji gavo tą didžiąją 
dovaną krikščionybę labai 
sunkiais keliais, ją pamilo, o 
dabar norima ją sunaikinti, 
kad liktų be moralinės atra
mos ir pasiduotų imperialis
tiniams sovietų kėslams. Su
naikinus krikščionybę Lietu
voje, labai palengvėtų kelias 
ir į tautos sunaikinimą bei 
dvasinį pavergimą.

* * *
Matydami dabartinę savo 

tautos grėsmę, mes vis dėlto 
nenustojame vilties. Remda
miesi savo tautos ištverme ir 
Dievo Apvaizda, tikime, kad 
lietuvių tauta didžiąją dova
ną krikščionybę išsaugos. Ją 
išsaugojo per 600 metų, išsau
gos ir toliau. Antikristinis 
siautėjimas yra laikinis reiš
kinys, o Kristus — amžinas.

Krikščionybės persekioji
mai būna skaudūs, tačiau juo
se subręsta kovotojai, kurių 
ryžtas stiprina tautą ir veda 
ją į laimėjimą pagal dėsnį “per 
aspera ad astra” — per kančias 
į žvaigždes, maironiškai ta
riant — per skausmus į garbę.

EDITA NAZARAITE

Perskaičiusi “Vilniaus” šau
lių rinktinės nutarimą statyti 
paminklą žuvusiems už Lietu
vos laisvę, labai nudžiugau
— tai puikus, savalaikis suma
nymas! Ar begali būti kas tau
resnio? Tačiau permetus aki
mis paminklo projekto nuo
trauką, nuotaika subjuro. “Ko
kia dvasios ubagystė...” — 
nejučia ištrūko atodūsis. Ne
nurodyta projekto autoriaus 
(ar autorių?) pavardė. Civili
nė paslaptis? O gal karinė? 
Nežinia. Paskelbta numatoma 
paminklo kaina, bet kiek bus 
užmokėta už projekto sukūri
mą — nė mur mur.

O gal ir neatsitiktinai nu
tylėti šie svarbūs dalykai, 
nes tai kilniai idėjai įkūnyti 
suprojektuotas paminklas yra 
stačiai apgailėtinas: anemiš
kas, bedvasis, su formaliai 
prilipdytais Lietuvos valsty
bės ženklais. Jam tinka visi 
patys blogiausi epitetai. At
ributika pati savaime — dar 
ne menas. Tuos ženklus be var
go galima būtų pakeisti kitais
— penkiakampe, šešiakampe 
žvaigžde, svastika, ereliu ar 
kuo tik nori, ir niekas iš es
mės nepasikeis šiame nevyku- 
siame plastiškame sprendime. 
Pats monumentas liks toks pat 
nieko nepasakantis, beveidis. 
Šimtus tūkstančių tokių, tik 
su žvaigždėm vietoj kryželio- 
saulutės, pristačiusi yra so
vietų valdžia savo žuvusiems 
atminti. Nesuskaičiuojama 
gausybė tokių idėjiškai for
malistinių ir meniškai bever
čių paminklų kiekviename 
mieste, miestelyje, gyvenvie
tėse. Ištisas granito, cemen
to ir metalo sąvartynas.

Ar ne gėda mums lietuviams 
išeiviams, gyvenantiems tur
tingiausiose šalyse ir uždir
bantiems “tvirtą valiutą”, sta
tyti tokius antimeniškus pa
minklus? Juo labiau, kad net 
mūsų tėvynainiai toje “bied- 
noje, rusų ujamoje Lietuvė
lėje” sugebėjo pasistatyti tik
rai meniškų paminklų, nesusi
tepdami sau įlankų raudonafs 
dažais. O jei ir turi prisistatę 
socialistinio realizmo “šedev
rų”, tai buvo priversti tai da
ryti. Mūsų čia niekas neverčia 
ką nors nevertingo ant pjedes
talų kelti.

Visi lietuviai pagrįstai di
džiuojasi dail. A. Kmieliausko 
“Šv. Kristoforu”, dail. V. Vil
džiūno “Barbora Radvilaite”, 
dail. S. Kuzmos “Mūzomis” ir 
t.t. Čiurlionio tako medinės 
skulptūrėlės — kiek jose mei
lės, šilumos, kiek širdies įdė
ta. Paprastų liaudies meistrų. 
Už “sumautą rublį”. Bet meilė 
Lietuvai, pasirodo, gali kažką 
daugiau. Net šiurpas nukrato, 
vėl pažvelgus į Kanados lietu

Palaidotas filologijos profesorius
A. a. prof. dr. Juozas Zaranka (1919-1987) Kolumbijos sostinėje Bogotoje

1987 m. rugsėjo 15 d. Bogoto
je iškilmingai palaidotas prof, 
dr. Juozas Zaranka. Jį palydėjo 
į amžinojo poilsio vietą mažė
janti lietuvių kolonija, gražus 
filologijos departamento stu
dentų ir profesorių būrelis. 
1986 m. spalio mėnesį buvo pa
daryta sunki operacija, po ku
rios velionis gerai atsigavo, 
bet prieš mėnesį naujai pasi
rodė mirtingos ligos žymės ir 
galutinai pakirto gyvybę. Su
žinojęs naują diagnostiką, 
krikščioniškai priėmė Dievo 
valią ir kentėdamas nuolatos 
kartojo, kad dvasia stipri - 
kūnas silpnas.

Įsimylėjęs klasikinę filolo
giją, velionis pareiškė pasku
tinę valią palaidoti lotyniš
kai. Nacionalinio universiteto 
koplyčioje atlaikytos Mišios 
- žodžio liturgija buvo atlik
ta ispaniškai, visa kita - loty
niškai, giedant lotyniškai litur
ginius himnus bei psalmes.

Juozas gimė Leliūnuose, 
Utenos apskrityje. Mokėsi Ute
nos gimnazijoje, Tarpdiocezi- 
nėje Kauno kunigų seminari
joje, vėliau studijavo filolo
giją Vytauto Didžiojo univer
sitete ir Vilniaus universite
te. Po karo tęsė filologijos stu
dijas Liuveno katalikų univer
sitete. Gavęs filologinių moks
lų licenciatą, persikėlė į Ko
lumbiją ir profesoriavo Bogo
toje Pedagoginiame, Andų ir 
Nacionaliniame universitete. 
Po keliolikos metų grįžo į Liu
veną, kur apgynė disertaciją ir 
gavo filologinių mokslų dokto

vių šaulių paminklo projektą 
— už “galingąjį dolerį” ...

Pamenu, ne vienas mano 
kolega skulptorius svajojo 
apie tokio paminklo sukūrimą, 
gal ne vieno studijoje ir eski
zai yra kur užslėpti. Manau, 
kad ir išeivijos dailininkai 
tokią temą savo svajonėse puo
selėjo. Nesinorėtų, kad “Vil
niaus” šauliai, užsimoję įgy
vendinti vien tik pagyrimo ver
tą idėją, užmirštų, jog darbš
čiais artojais garsėjančioje 
lietuvių tautoje galima užtikti 
ir profesionalių, talentingų 
skulptorių. Žinoma, 50.000 do
lerių nėra toks jau labai dide
lis pinigas. Dažna pavienė šei
ma įstengia nusipirkti kur kas 
brangesnius, tarkim, namus. 
Bet ir uždirbti tuos dolerius 
nėra labai lengva, tad gaila 
būtų vėjais paleisti darbščių 
žmonių pinigus ir viešai išsta
tyti savo estetinį neišprusimą.

Padėtis dar nėra be išeities. 
Jeigu pinigai paminklui renka
mi tokiu demokratišku būdu, 
tai kodėl taip pat demokratiš
kai neišspręsti projekto klau
simo? Tereikia paskelbti atvi
rą konkursą visiems lietuvių 
išeivių skulptoriams (ar šiaip 
jau dailininkams), jeigu “Vil
niaus” šauliai mano, jog Kana
doje tokių kūrėjų pajėgos ri
botos. Lietuvių paminklo “ka- 
nadiškumas” nuo to nė kiek 
nenukentės. Šiuo atveju rei
kia jungtis, o ne teritorijom 
dalintis. Tegul lietuviai skulp
toriai parodo savo fantaziją. 
Ar figūrinis, ar abstrakto pa
minklas labai puikiai įsiaus 
į bendrą, nuostabiai gražių 
Šv. Jono kapinių vaizdą.

Į meno komisiją, kuri patvir
tintų laimėjusį projektą, tu
rėtų įeiti mažiausiai du pro
fesionalūs dailininkai ir, ži
noma, architektas. Fundato
rius neturėtų diktuoti savo 
norų nei primetinėti savo sko
nio, jeigu nieko apie meną ne
nusimano. Jau pats sumanymo 
įgyvendinimas atneš ganėtinai 
garbės laurų.

Gal kas nors paprieštaraus, 
kad skulptoriaus darbas gali 
daugiau kainuoti. Skubu už
bėgti už akių — ne viskas, kas 
brangu, yra menas. Dailės is
torijoje yra pakankamai daug 
liūdnų faktų, kai už tikrą me
ną buvo mokami grašiai. O ir 
būriškas lietuviškas mentali
tetas tebegyvas: “Daktarėliui 
reikia sumokėti, krautuvinin
kas irgi dykai dešros neduos, 
o jau menininko pašaukimas —- 
dirbti už dyką ir badauti. Kaip 
gražiose knygutėse rašoma”.

Sutinku su valdybos nuomo
ne, kad šio ypatingo paminklo 
statymas — ne vien šaulių rei
kalas. Taigi nesinorėtų, kad 
profesionalių dailininkų pa
tarimai šiuo klausimu būtų 
ignoruojami.

ratą. Grįžęs į Nacionalinį uni
versitetą dirbo iki mirties.

Nuolatos bendradarbiavo 
tremties spaudoje ir vietos fi
lologijos mokslams skirtuose 
žurnaluose. Paliko žmoną 
Mariją-Teresę ir brolį Pranę 
JAV-se. V. M.

Kun. EDMUNDAS PUTRIMAS, 
lydėjęs vyskupą P. Baltakį, lankan
tį 1987 m. vasarą Lenkijoje ir Su
valkų trikampyje gyvenančius lie
tuvius. Nuo 1987 m. rudens jis yra 
paskirtas lietuvių Šv. Kazimiero 
kolegijos Romoje antruoju pre
fektu vieneriems metams. Ten dar
buodamasis jis tęs kanonų teisės 
studijas Angelicum universitete 
licenciato laipsniui gauti
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d K11LTMĖJE VEIKLOJE
Milano katalikų universiteto 

prof. dr. G. Michelinis parašė dvi 
studijas apie dabartinės lietuvių 
kalbos fonoligiją ir apie jos indo
europietiškų kilmę. Italų žurnale 
“Le lingue del mondo” (Pasaulio 
kalbos) jis supažindino skaityto
jus su poetu Justinu Marcinkevi
čiumi, aptardamas jo kūrybą, pa
teikdamas italų kalbon išverstų ei
lėraščių. Prof. dr. G. Michelinis 
prieš keletą metų gilino lietuvių 
kalbos studijas Vilniaus univer
sitete, vedė ten dirbusią Birutę 
Zindžiūtę ir dabar augina sūnų. 
Prof. dr. G. Michelinis sekan
tiems mokslo metams persikelia 
pietinėn Italijon. Ten jis vado
vaus kalbotyros katedrai Bario 
universitete. Žmona Birutė, lie
tuvių kalbos dėstytoja, taip pat 
dirbs profesūroje. Milano katalikų 
universitete lietuvių kalbą dės
tys ten dabar vienas likęs kun. 
Tąsius Ereminas.

Dr. Stasio Budrio lietuvių foto 
archyvas metinę lietuvių fotogra
fų darbų parodą spalio 23 - lapkri
čio 1 d.d. rengia Čikagoje, Jauni
mo centro M. K. Čiurlionio galeri
joje. Parodos konkurso tema - 
“Metų laikai: pavasaris, vasara, 
ruduo ir žiema”. Premijos bus 
paskirtos už geriausias nuotrau
kas, kurias atrinks parodos lan
kytojai. Parodoje galima dalyvau
ti ir su fotografo pasirinktų kitų 
temų nuotraukomis, bet jos nebus 
premijuojamos. Premijos jas lai
mėjusiems fotografams bus įteik
tos lapkričio 6 d. Jaunimo cent
ro kavinėje. Daiva Kezienė rodys 
vaizdajuostėn įrašytas Lietuvos 
krikšto 600 metų sukakties iškil
mes Romoje. M. K. Čiurlionio ga
lerijoje tada bus atidaryta Algi
manto Kezio, SJ, nuotraukų pa
roda .

ALB Adelaidės apylinkės val
dyba rugpjūčio 9 d. Lietuvių na
muose surengė kultūrinę popietę, 
pagerbdama tris rašytojus aštuo- 
niadešimtojo gimtadienio proga - 
Bernardą Bradžionį, Antaną Gus
taitį ir 1970 m. gruodžio 19 d. Ade
laidėje mirusį Pulgį ArjęĮpjjšį. Ši 
trijulė gimė 1907 m. pradžioje: 
B. Brazdžionis -^asario 14 d., A. 
Gustaitis - kovo 12 d., P. Andriu
šis - kovo 31 d. Popietę įvadiniu 
žodžiu pradėjo Australijos LB 
Adelaidės apylinkės valdybos na
rys V. Patupas. Pluoštą biografi
nių duomenų apie pagerbiamus 
rašytojus pateikė B. Mockūnie- 
nė, programai vadovavo B. Stal- 
baitė. P. Andriušo feljetoną skai
tė A. Šerdis, A. Gustaičio saty
ras-V. Ratkevičius, B. Brazdžio
nio eilėraščių pynę - A. Baltutytė 
ir L. Jablonskytė. Keliais tauti
niais šokiais programon įsijungė 
lituanistinės savaitgalio mokyk
los mokiniai ir tautinių šokių gru
pės veteranai, dainomis - G. Vasi
liauskienės vadovaujams choras 
“Lituania”. Tarp jų buvo dvi dai
nos, sukurtos pagal Bernardo 
Brazdžionio žodžius. Popietės da
lyviai Pulgį Andriušį, nesulauku
sį aštuoniasdešimtojo gimtadie
nio, pagerbė tylos minute. Ren
gėjų vardu visiems dalyviams pa
dėkojo V. Patupas.

Olandijoje gražiai veikė olan
dų jaunuolių grupė “Daina”, ku
rią žurnalisto I. Kaplano inicia
tyva Amsterdame įsteigė konser
vatorijos studentas Paul de Boer. 
Penki olandų jaunuoliai darbą 
pradėjo trim lietuviškai atliktom 
mūsų liaudies dainom Olandi
jos LB suvažiavime 1982 m. Vė
liau tas muzikinis vienetas, vado
vaujamas P. de Boero, išaugo į 
oktetą, kurį koncertams Š. Ameri
koje 1984 m. rudenį pakvietė JAV 
lietuvių jaunimo sąjunga. Olan
dų jaunuolių lietuviškai atlieka
mom liaudies dainom 1984 m. spa
lio 14 d. džiaugėsi Čikagos lietu
viai, spalio 20 d. - Toronto, spa
lio 21 d. - Detroito. “Daina” lie
tuvišką folklorą garsindavo ir sa
vo pasirodymuose V. Europoje. I. 
Kaplanas dabar praneša “Dainos” 
grupės pradėta persiorganizavimą 
ryšium su narių pasikeitimu. Va
dovu ir toliau lieka P. de Boeras. 
Šį kartą buvo nutarta nesiriboti 
vien tik lietuvių liaudies daino
mis, bet repertuarą taipgi papil
dyti latvių ir estų dainomis. Estiš
kąja dalimi rūpinsis patarėja iš 
Hamburgo pakviesta vengrų kil
mės kalbininkė Iris Rethy, studi
juojanti suomių, estų kalbas ir 
tautosaką. Jieškoma ir latvių tau
tosakos specialisto. Tada muziki
nis olandų vienetas galės garsin
ti trijų baltijos tautų — lietuvių, 
latvių ir estų liaudies dainas. Nau
jais nariais papildytas oktetas, 
prisitaikydamas prie naujos paskir
ties, pasivadino “Olandų Baltika” 
(Dutch Baltica).

Lietuvos liaudies buities muzie
jaus muzikos teatro grupė, va
dovaujama P. Mataičio, žiūro
vams paruošė naują spektaklį "Nu- 
krėskime rasą apie rugių lauką”. 
Šis lauko spektaklis atliekamas 
Vilniuje, Respublikinės techni
nės bibliotekos kieme. Nakties 
spektaklis senamesčio kieme at
kuria atmintyje neišblėsusias 
liaudies sakmes, paverčia jas ren
giniu, nutrindamas ribas tarp pa
sakojamosios tautosakos ir vaidi
nimo. Scenografiją ir drabužius 
sukūrė dail. D. Mataitienė.

Mažvydo skulptūrų parkas Klai
pėdoje praturtėjo naujais kūri
niais, kuriuos iš akmens luitų kū
rybinėje vasaros stovykloje Smil
tynėje iškalė skulptoriai. Skulp
tūrų parką papildė Mariaus Šlek- 
tavičiaus “Mazgas”, Petro Mazūro 
“Saulės laikrodis”, Algio Zokai- 
čio “Šeima”, Antano Balkės “Gy
vybės medis”. Klaipėdoje liko ir 
stovykloje dirbusios vienos skulp
torės iš Liuksemburgo sukurtas 
“Paukštukas”.

Lietuvoje buvo paskelbtas spor
tinių dainų konkursas, kuriam iš 
kompozitorių buvo gautos 27 dai
nos solistams, vokaliniams, vo- 
kaliniams-instrumentiniams an
sambliams. Muzikos autoriams bu
vo numatytos šešios premijos, bet 
liko nepaskirta pirmoji. Dvi ant
rąsias laimėjo G. Pauga (“Nepla
nuotas autoralis”) ir K. Daugėla 
(“Sportas — sveikata”), tris tre
čiąsias - G. Savina (“Judėjimas - 
grožis”), L. Povilaitis (“Bėga puo
dai . . .”) ir V. Lopas (“Moto- 
krosas”). Premijomis buvo įver
tinti ir tų dainų teksto autoriai - 
J. Mačiukevičius, E. Matuzevi- 
čius ir B. Sriubas.

Klaipėdos paveikslų galerijoje 
atidaryta įdomi Klaipėdos kraš
to XIX-XX š. taikomosios dailės pa
roda. Jai pirmą kartą panaudoti 
kultūrinio palikimo saugotojo 
Dionyzo Varkalio rinkinyje su
telkti darbai: dailioji keramika, 
fajanso ir porceliano indai, žva
kidės, įvairūs medaliai, senieji 
dirbiniai, pažymėti pirklių var
dais ir herbais, papuošti pama
rio apylinkių vaizdais. Parodori 
taipgi įjungtos dekoratyvinės 
skulptūrėlės, vazelės, garsiųjų 
firmų Rusijoje, Anglijoje ir Vo
kietijoje pagaminti papuošalai, 
originalūs žvejų ir jūreivių amu
letai. Šio rinkinio savininkas 
klaipėdietis D. Varkalis yra res
tauratorius, nagingas gintaro 
meistras, metalo papuošalų kū
rėjas.

Vilniaus filharmonija naująjį 
sezoną pradėjo simfoninės muzi
kos koncertu rugsėjo 14 d. J. Do
marko diriguojamas simfoninis 
orkestras atliko D. Šostakovičiaus 
“XIII-ją simfoniją”, L. Beetho- 
veno “Koncertą smuikui ir orkest
rui” su smuikininku O. Krysa. 
Rugsėjo 20-28 d.d. buvo sureng
tas IV-sis kamerinių orkestrų fes
tivalis, kuriame dalyvavo Lietu
vos, Latvijos, Gruzijos ir Slova
kijos orkestrai. Festivalyje spe
cialiu spektakliu Vilniaus sporto 
rūmuose paminėta V. A. Mocarto 
operos “Don Žuanas” pirmosios 
premjeros 200 metų sukaktis. Fil
harmonijos pastatas atnaujina
mas, abi salės yra uždarytos. Šį 
sezoną Vilniaus filharmonijos 
koncertai rengiami kitoms institu
cijoms priklausančiose salėse.

Panevėžio dramos teatre rug
sėjo 3 d. paminėtas šio teatro stei
gėjo ir buvusio ilgamečio meno 
vadovo Juozo Miltinio amžiaus aš
tuoniasdešimtmetis. Sukaktuvi
ninkas Panevėžio dramos teatrui 
atidavė keturis brandžiausius sa
vo kūrybinio kelio dešimtmečius, 
jo scenai paruošdamas apie 80 
spektaklių, išugdydmas daug akto
rių, kurie žiūrovams gerai pažįs
tami ne tik iš spektaklių, bet ir iš 
kino filmų. Apie Juozo Miltinio 
nuopelnus teatrui kalbėjo scenos 
veteranas Gediminas Karka, kartu 
su juo šiame teatre dirbęs nuo 
pirmojo spektaklio. Sukaktuvinin
ką sveikino valdžios ir Lietuvos 
kultūros darbuotojų atstovai. Po 
oficialiosios dalies suvaidinta pir
moji A. Strindbergo “Mirties šo
kio” dalis. Šio veikalo spektaklį 
rež. Juozas Miltinis Panevėžio dra
mos teatrui buvo paruošęs 1973 m., 
o dabar atnaujino savo garbingos 
sukakties išvakarėse. Pagrindi
nį Edgaro vaidmenį atlieka bu
vęs sukaktuvininko mokinys Do
natas Banionis. Teatro priesaly- 
je buvo surengta J. Miltiniui skir
ta nuotraukų paroda. Lietuvos ki
no teatruose buvo rodomi doku
mentiniai filmai apie Panevėžio 
dramos teatrą, Lietuvos kino stu
dijos juostos, kuriose vaidina 
Juozas Miltinis. V. Kst.
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ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 63/4%

180-364 d. term, ind........... 7 %
1 metų term, indėlius....... 774%
2 metų term, indėlius ....... 71/z%
3 metų term, indėlius....... 73/4%
1 metų GlC-met. palūk...... 83/4%
2 metų GlC-met. palūk...... 9 %
3 metų GlC-met. palūk...... 972%
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 73/4% 
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 772% 
RRSP-1 metų term. ind. ... 872% 
Specialią taup. s-tą .......... 674%
Taupomąją sąskaitą   6 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk . 63/4% 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 53/4%

IMA UZ:
Asmenines paskolas

nuo ......................  1072%
Sutarties paskolas

nuo ......................  1072%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 93/4%
2 metų ................. 101/4%
3 metų ................. 10'/2%
Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ...... 9’/4%

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

Lenkų skautų būrelis, aplankęs DARIAUS-GIRĖNO paminklų Pščelni- 
ke 1987 m. vasarų. Jis pėsčiomis atėjo septynis kilometrus ir vakare par- 
žygiavo į Soldiną-Myslibožą Nuotr. J. Sanvaičio

SPORTAS

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

AKTYVAI virš 35 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

Telefonas 762-7775

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS
---------------------- □----------------------

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

A.P GOMES
Real Estate & Insurance Ltd.

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

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

PASIRINKm

su

inc. Realtor

232*9000 
ras: 231-2839

1 east mall crescent 
etobicoke, Ontario M9B 6G8

patyrusiu atstovu
sąžiningu patarnavimu
asmeniniu patarimu ANTANAS genys

DEGUTIS - MARATONO LAIMĖTOJAS 
Britanijos Londono maratonas, 
21.000 bėgikų, laimėtojas - lietuvis

Jau keletas metų kaip pasau
lyje prasidėjo šis didis bėgimo 
lenktyniavimas. Čia noriu pasida
linti mintimis apie “The London 
Marathon ’87”.

Londono maratonas įvyko 1987 
m. gegužės 17 d. Jame dalyvavo 
21.000 bėgikų iš įvairių pasaulio 
šalių. Lenktynių kelio ilgis - 26 
mylios. Jo pradžia - garsiajame 
“Greenwich Park”, pabaiga - prie 
parlamento rūmų.

Šiame maratone jau antrų kar
tų dalyvavo Paulius Degutis, 42 
metų amžiaus “Lloyd” banko vedė
jo asistentas Southend-on-Sea. 
Šį kartų jis pasiekė Westminste- 
rio tiltą per 3 vai. 48 minutes, lai
mėdamas maratono medalį.

Jau dabar jis pradėjo rengtis 
dalyvauti ateinančių metų mara
tone ir jį laimėti trečią kartą. Be 
to, Paulius Degutis žaidžia “Lloyd” 
banko futbolo komandoje šešta
dieniais ir vadovauja to banko 
socialiniam klubui, turinčiam 
3000 narių. Pasikalbėjame su 
“Southend Evening Echo” sporti
niu korespondentu pasisakė esąs 
geras bėgikas, savo treniruotėse 
kartais per mėnesį bėgąs 60 my
lių.

Paklaustas kodėl tai daro, Pau
lius atsakė mėgstąs bėgioti, nes 
esą sveika kūnui, o dalyvauti Lon
dono maratone su visais pasaulio 
garsiais bėgikais yra kažkas ne
paprasto.

Paklaustas, kaip jam šiais me
tais sekėsi bėgti, Paulius atsakė 
vienu metu buvo apsiskaičiavęs, 
kad nubėgsiąs per 3,5 vai., bet po 
23 mylių kelio pajuto kojose silp
numą ir beveik norėjo sustoti. Di
džiulės minios žiūrovų šaukė: “Bėk 
ir laimėk, o aš kiekvieną minutę 
jais džiaugiausi ir pagaliau lai
mėjau: buvo užkabintas jau antrą 
kartą ‘Londono Marathon’ medalis 
ant mano kaklo”.

Klubų veikla
Sporto ir socialinis klubas da

bartiniu metu turi dvi futbolo ko
mandas: “Lithuanian Victoria” ir 
“Lithuanian Sportas”, jos priklau
so “Hackney and Lexton Football 
League Association”.

“Lithuanian Victoria” 1986-87 m. 
sezone laimėjo IV grupės čempio
natą ir 1987-88 m. III grupės sudė
tyje. 1984-85 m. “Lithuanian Victo
ria” laimėjo “Peter Storey Sports
man” taurę.

“Lithuanian Sportas” susiorga
nizavo 1985-86 m. Dar nepasiekė 
jokių laimėjimų.

Komandų uniforma: geltona su 
žaliomis juostomis, stilizuotas 
Vytis ant krūtinės ir raudonos 
kelnės. S. Kasparas

an independent member broker

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.

PAULIUS DEGUTIS, laimėjęs me
dalį maratoniniame bėgime Bri
tanijoje

Greitas ir tikslus pa tarna v imas!

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

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

ZlllctstCl Simpson s, 176 Yonge St.,
z lllolCllC Toronto. Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

V. ČIKOTAS - NAUJAS LAUKO 
TENISO MEISTERIS

Prieš keletą savaičių Čikagos 
Lietuvių lauko teniso klubas po 
kelerių metų pertraukos vėl suren
gė lauko teniso turnyrą, kuris nau
jos ir jaunos valdybos buvo pra
vestas sklandžiai. Nors dalyvių 
buvo neperdaugiausia, bet žaidi
mo lygis buvo ypatingai geras, 
ypač vyrų A klasėje. Visus nuste
bino jaunų brolių Vaido ir Jono Či- 
kotų žaidimas. Abu 17 metų am
žiaus. Jau kelinti metai jų tėvo, 
federacinės valdžios tarnautojo 
Washingtone, pristatomi į mūsų 
teniso turnyrus.

Šiemet jie pasirodė kaip naujos 
mūsų teniso pažibos ir laimėjo 
net tris titulus. Jonas laimėjo I 
v. B klasėje, parodydamas, kad 
jo žaidimas jau prilygsta A klasei. 
Jis baigmėje nugalėjo T. Kvantą

iš Čikagos 6:3, 6:3. Jo brolis Vai
das vyrų A klasėje padarė didžiu
lę staigmeną, kai po netikėtos per
galės pusiaubaigmyje įveikė stip
rų čikagietį K. Nelsoną 8:6, o baig
mėje nugalėjo ilgametį mūsų meis
terį Stepą Solį iš Detroito.

Gero lygio ir įdomiose rungty
nėse tikslių S. Solio smūgių ne
užteko prieš V. Čikoto stiprų ser- 
vavimą ir tinklo dominavimą. Jis 
laimėjo užtikrintai 6:4, 6:4 ir nu
sinešė a.a. E. Bačinsko atminimui 
skirtą trofėją, ant kurios S. Solio 
pavardė jau buvo įrašyta du kar
tus. Jam reikėjo laimėti tik šį kar
tą, ir trofėja būtų tapusi jo nuo
savybe.

V. Čikotas pasipuošė dar ir vy
rų dvejeto titulu, kai baigmėje su 
S. Soliu įveikė K. Nelsoną ir J. Či- 
kotą 7:5, 6:4.

Moterų dalyvių buvo nedaug. 
Baigmėje antrus metus iš eilės su
sitiko J. Raziūnaitė iš Čikagos ir 
V. Vėbeliūnienė iš Niujorko. J. 
Raziūnaitė nesunkiai užsitikrino 
jau laimėjimą agresyvesniu žai
dimu 6:2, 6:2. Ji taip pat laimėjo 
ir mišraus dvejeto varžybas su K. 
Nelsonu baigmėje nugalėję Solį ir 
Šimaitienę 7:5, 6:2. V.G.

LIETUVIAI SU SOV. SĄJUNGOS 
KREPŠINIO RINKTINE 

AUSTRALIJOJE
Sov. Sąjungos kreipšinio rinkti

nė prieš keletą savaičių žaidė 
Australijoje 6 rungtynes su Aust
ralijos rinktine ir visas laimėjo. 
Visi stadionai buvo pilni žiūro
vų, kurių tarpe netrūko ir lietu
vių. Mat visi norėjo pamatyti kaip 
žaidžia Raimondas-Šarūnas Mar
čiulionis ir Valdemaras Chomi
čius. O jie parodė nepaprastai 
grąžų kreipšino žaidimą - pui
kų kamuolio valdymą, tikslias 
pasuotes, taiklų mėtymą iš visų 
pozicijų bei nuotolių. Šarūnas 
iškovojo 25, Valdas - 24 taškus. 
Adelaidės dienraštis “Adverti
ser” rašė: “Raimondas Marčiu
lionis žaidė sensacingai sovie
tų rintinėje. Tolimi jo metimai 
ir veržlumas buvo tokio lygio, 
kokį mes labai retai matome Aust
ralijoje”.

Dienraštis “The News” rašė: 
“Raimondas Marčiulionis gali 
žaisti bet kurioje pasaulinės kla
sės komandoje, nors ir nepasižymi 
labai aukštu ūgiu. Jis iškovojo 
daugiausia taškų. Jo taiklumas - 
80%; tiksliai perdavė 7 pasuotes, 
kurios baigėsi taikliais metimais. 
Jis žaidė tik 25 minutes!” R. S.

VYČIO ŽINIOS
Stovykla jauniausiems krepši

ninkams 1987 m. buvo surengta 
T. pranciškonų N. Wasagos sto
vyklavietėje. Dalyvavo 15 vaikų 
kartu su tėvais ir 10 vaikų kasdien 
lankydavo pratybas. Šios stovyk
los admin, buvo R. Duliūnas, spor
to vadovu A. Klimas, instrukto
riai — V. Juzėnas, Ed. Stravins
kas ir Turney. Talkino bei rūpi
nosi stovyklautojų maitinimu — 
Danila Duliūnienė, Jane ir Helen 
Simonaitytės.

“Vyčio” krepšinio stovykla turi 
ilgą praeitį. Mamerto Duliūno 
pastangomis stovyklos pradėtos 
rengti Gerojo Ganytojo stovyk
lavietėje 1968 m. Per 11 metų jas 
lankė 1200 krepšininkų. Gausiau
sia buvo 1973 m. — 183 dalyviai. 
Ji buvo surengta jau T. pranciš
konų stovyklavietėje. Stovyklos 
vadovavimą perėmė Al. Eižinas. 
Daug talkino “Vyčio” ir Š. Ame
rikos iškilesni lietuvių krepši
ninkai, Kanados universitetų 
treneriai ir net “Harlem Globe
trotters” žaidėjas. Stovykla bu
vo žinoma ir kanadiečių krepši
ninkų.

IŠVYKA AUSTRALIJON 1988 m. 
“Vyčio” krepšininkų tarpe rado 
didelį susidomėjimą. Noras daly
vauti pasaulio lietuvių šventėje 
didelis, tačiau kelionės išlaidos 
irgi nemažesnės. Klubo valdyba 
po ilgų svarstymų nutarė išnau
doti visas turimas galimybes lė
šoms telkti. Šiai kelionei pri
imami ir bendrakeleiviai. Šiuo 
klausimu prašomi kreiptis į Pr. 
Bernecką tel. 763-4429. Numatyta 
parūpinti atskirą lėktuvą.

Sukaktuvinį pobūvį numatoma 
suruošti 1988 m. rudenį. 1988 m. 
rugsėjo mėn. sueina 40 metų, kai 
buvo įsteigtas pirmasis lietuvių 
sporto klubas pokario metais Š. 
Amerikoje.

Naujas krepšinio sezonas pra
dedamas Prisikėlimo salėje ant
radienio vakarais. Tiksli infor-

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

raelį, sionistus ir netgi žydus. 
Pasak kongreso direktoriaus 
E. Nešto, radijo stotis tokia 
programa kursto neapykantą. 
Jis reikalauja sustabdyti pa
lestiniečių programą “The 
Voice of Palestine”, priešin
gu atveju grasindamas kreip
tis į Kanados radijo, televi
zijos transliacijų ir ryšių ko
misiją. Programai vadovauja 
palestinietis Hanna Kawas, 
Vankuveryje gyvenantis nuo 
1974 m. Kanados žydų kongre
sui nepatinka radijo progra
moje minima karinė Izraelio 
agresija, arabų traktavimo 
okupuotose žemėse lyginimas 
su baltųjų rasistų taktika prieš 
negrus P. Afrikoje.

Kanada nutarė užmegzti dip
lomatinius ryšius su komunis
tine Albanija, pokaryje nusi
sukusia nuo sovietinio komu
nizmo, pasirinkusia kinietiš- 
kąjį. Vėliau ryšiai buvo nu
traukti ir su Pekingu, kuris 
dabar vadinamas Beižingu. 
Komunistinė diktatūra mažą
ją Albaniją buvo visiškai at
skyrusi nuo pasaulio. Pasikei
timai prasidėjo 1985 m., kai 
mirė ilgametis kietas diktato
rius Hoxha ir jį pakeitė Karni
zas Alija. Albanija užmezgė ry
šius su Jugoslavija ir juos 
mezga su Atlanto sąjungos 
valstybėmis, visiškai ignoruo
dama Sovietų Sąjungą. Nese
niai ryšiai buvo užmegzti ir su 
V. Vokietija, iš kurios Albani
ja nori gauti kompensaciją už 
H D. karo nuostolius. Lig šiol 
V. Vokietija atsisakė mokėti 
kompensaciją už karo metais 
visos Vokietijos ir jos sąjun
gininkų padarytus nuostolius 
Albanijai. Kanada savo atsto
vu Albanijai paskyrė dabarti
nį ambasadorių Jugoslavijoje. 
Pernai Kanados prekyba su Al
banija tesiekė $50.000.

“Tėviškės žiburių” 
aukotojai

$500: kun. V. Stankūnas; $250: 
Toronto Lietuvių namai; $150:
A. F. Kantautai; $100: S. Rakštie- 
nė, A. S.; $70: V. J. Dumbliauskas; 
$65: J. A. Grabošai; $50: A. B. Ston- 
kai, J. Venckus, Emilis Jankus, 
Lietuvos krikščionybės sukakties 
komitetas Vašingtone; $43: Alb. 
Kutka; $33: Povilas Jutelis; $25:
B. Gylys, prel. J. Bertašius, P. Ro- 
žaitis, VI. Pūtvio šaulių kuopa; 
$20: Alf. Žebertavičius, J. Petro
nis, Br. Barisas; $16: P. Čečkaus- 
kas; $13: E. Dulkys; $10: P. Gruns- 
kis, Ant. Pumputis; $7: L. M. Gar- 
bačauskas, V. Šadreika; $5: G. Kar- 
sokienė, Stp. Markus, P. Plestys; 
$3: J. Banylis, P. Turulis, V. Naras; 
$2: S. Styra; $1: J. Jonikas.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$27: J. Lekas; $25: J. Vaitkus, B. 

Skorubskas, G. Dragūnas, J. Mika- 
lavičius, S. Jatis, St. Baras, St. Stri
maitis, P. Butėnas, St. Steikūnas, 
J. Šaltenis, V. Simankevičius, J. 
Prasauskas, J. Dagys, J. Balčiū
nas, A. Poškaitis, B. Novickis, J. 
Baškauskas, Br. Simonaitienė, J. 
Venckus, Eug. Barškėtis, M. Že
maitienė, Pr. Kaziukonis, M. Šniuo- 
lis, M. Kasper, B. Gylys, dr. A. Gai
lius, V. Stanaitis, A. Špakauskas, 
M. Kasperavičienė, I. Smieliaus- 
kienė, G. Kavaliūnas, A. Raudys, 
L. Baltušis, H. Gavorskas, P. Bart
kus, J. Šarūnas, R. Žemaitaitis, V. 
Simanavičius, Z. Jurys, St. Rama
nauskas, Vyt. Morkūnas, Stp. Mar
kus, J. Strodomskis, J. Bendorius, 
L. A. Baltakys, Br. Barisas, A. Ma- 
tuliūnas, J. Babravičius, P. Plestys, 
R. Urbaitis, D. Gaputis, A. Zaran- 
ka, A. Baradinskas, A. Misiūnas, 
J. Venckus, A. Druseikis, E. Al
bright, V. Genienė, A. Janušonis, 
St. Kazlauskas, N. Ardavičius, 
Adolf. Vilkus, M. Kringelis, A. 
Viskontas.

Garbės prenumeratą atsiuntė:
$80: Ant. Gustainis; $40: St. Šal

kauskas; $35: J. Mockaitis, St. Gai- 
levičius.

$30: dr. L. J. Ragas, R. Balkus, 
A. Kikilas, V. Ročiūnas, Alf. Žeber
tavičius, D. Wiese, P. Spukas, G. 
Kazlauskas, R. R. Kilčiai, J. Vaido
tas, I. M. Ehlers, J. Petronis, J. 
Zdanys, J. Kuraitė-Lasienė, K. Ke- 
corius, R. Mieželis, A. Radžiūnas, 
J. Valiulis, Julė Aniol, St. Vaiče
kauskas, A. Ratinskas.

Už dvejus metus rėmėjo prenu
meratą atsiuntė: Alf. Tamošiū
nas, Balys Pakalniškis, I. Gervi
nąs, A. Kalvaitytė, J. Olšauskas, 
Ant. Rauba, A. Giedraitis, Bernar
das Pūras, J. Adomonis, Pr. Bagdas.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame vi
siems, kurie, siųsdami reguliarią 
prenumeratą, prideda ir auką.

macija bus paskelbta vėliau.
Krepšininkų suėjimas ruošia

mas lapkričio 7 d. lenkų salėje 
prie Dovercourt ir Bloor gatvių. 
Pelnas skiriamas kelionės išlai
doms į Australiją.

Mūsų rėmėjams — Kanados lie
tuvių fondui nuoširdžiai dėko
jame. A.S.

■P’- ’A
_ _ _ - - - - LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:

63/4% už 90 dienų term, indėl.
7 % už 6 mėn. term, indėlius 
774% už 1 m. term, indėlius 
772% už 2 m. term, indėlius 
73/4% už 3 m. term, indėlius
83/4% už GIC 1 m. garantuoti 

investavimo pažymėjimai
9 % GIC 2 m. garantuoti 

investavimo pažymėjimai
772% už pensijų planą 

(variable rate)
872% už 1 m. term, pensijų planą 
772% už pensijų fondą - RRIF 

(variable rate)
6 % už taupymo s-tas
53/4-63/4% kasd. palūkanų sąskaita 
43/4-53/4% už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA:

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

už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages): 

su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................... 10 %
2 metų ...................  1072%
3 metų ...........  103/4%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ........ 974%
(variable rate)
Asmenines paskolas duo

dame iki $65,000 ir mortgi- 
čius iki 75% įkainoto turto. 
Kitos paskolos: (Line of Cre
dit) ir antrieji mortgičiai.

AKTYVAI virš 64 milijonų dolerių
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau $2,000. 
Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $15,000. Nemo
kamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės perlai
dos, kelionės čekiai (American Express).

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

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

Telefonas 532-1 1 49

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

Telefonai: 225-5699 arba 489-1543
Nekilnojamo turto įstaiga, tarnaujanti tautiečiams nuo 
1951 metų. Lietuviams nuolaida namo pardavimo atveju. 

Alfonsas Garbenis, sn. (tėvas) ir
Alfonsas Garbenis, jn. (sūnus) - savininkai 

Namų įkainojimo skyrius

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

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

daiva t. dalinda, b.a.
associate broker

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

232-2322
PRINCE EDWARD ir BLOOR - trijų miegamųjų, puikiai išre- 
montuotas, vienaaugštis namas. Kaina - $239,900.
BABY POINT - gražiai išremontuotas dviejų miegamųjų namas. 
Kaina-$179,900.
HIGH PARK-trijų miegamųjų namas su garažu. Kaina-$164,900. 
ISLINGTON-DUNDAS - trijų miegamųjų, labai didelis sklypas. 
Kaina-$289,900.

♦NEMOKAMAS NAMO JKAINOJIMAS*

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

Justinas Raškauskas

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

624-6336 namų 897-0068

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 PA TARNAUS

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

Į KINGSWAY NATIONAL TeL ^5’2331
THE SIGN OF DIS7INC 7 ION arba 537-2869



TORONTO
A. a. sesers Magdalenos Barš- 

čiauskienės prisiminimui A. 
Štuopienė paaukojo “Tėviškės 
žiburiams” $20.

A. a. Magdalenai Barščiaus- 
kienei mirus, užjausdama jos 
dukras — Marytę Miceikienę, 
Ireną Išganaitienę bei jų šei
mas, paaukojo “Tėviškės ži
buriams” Ona ir Bronius Ser
gančiai $30, Ona Juodikienė
— $15.

Pagerbdami a.a. Eleną Šalt- 
mirienę, dr. Juozas ir Angelika 
Sungailos paaukojo “Tėviškės 
žiburiams” $25.

Mirus a.a. Elenai Šaltmirie- 
nei, užjausdama jos dukrą A. 
Sargautienę bei jos šeimą, Ona 
Juodikienė paaukojo “Tėviš
kės žiburiams” $15.

A. a, Ksaveros Bučienės at
minimui vietoje gėlių laidotu
vėms George ir Amelia Palmer 
paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $15, Bronius Bagdonas
— $25.

A. a. Marijos Normantie
nės atminimui vietoje gėlių 
laidotuvėms Vladas ir Domą 
Simonaičiai paaukojo “Tėviš
kės žiburiams” $25.

A. a. Gertrūdos Klipčienės 
atminimui Jieva Luomanienė 
paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $10.

Reikšdami nuoširdžią už
uojautą A. Panumiui, mirus 
jo žmonai a.a. Agnietei Panu- 
mienei, paaukojo “Tėviškės 
žiburiams”: $10 — J. A. Zubric- 
kai, M. J. Tarvydai, p.p. Že
maičiai; $5 — J. Kazragis, V. 
Satkus, A. Pamataitis; $1 — p. 
Slavickas.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometrists

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

(prie Lietuvių namų)
Priima pacientus pagal 

susitarimą
tel. 532-7115

Susitarus priima pacientus ir vakarais 
K ...... > v, ifuiru

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

(Prieš Lietuvių namus)

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas neaugstos 
kainos. Gaunami kontakto lesiai 

(contact lenses)

“IBM-COMPA TIBLE” mTrZ^'al 
namų, įstaigų, prekybos ir mokslo reikalams

- Turime pasirinkimą XT,286,386 modelių
- Prieinamos kainos / patikimi gaminiai

- Taisymo ir techniški patarnavimai
- Lietuvis savininkas

“REAL TECHNOLOGIES”

V BACĖNAS
KENNEDY TRAVEL BUREAU ltd. 
296 Queen St. W., Toronto, Ontario M5V 2A1

Toronto miestas
Atmatų išvežimo tvarkaraštis 
1987 metų spalio 12, pirmadienį,

Padėkos diena
1987 m. spalio 12, pirmadienį, atmatos nebus iš
vežamos.
Reguliarus pirmadienio (spalio 12 d.) atmatų išve
žimas bus atliktas spalio 13, antradienį.
Reguliarus antradienio (spalio 13 d.) atmatų išve
žimas bus atliktas spalio 14, trečiadienį.
Spalio 14, trečiadienį, nebus išvežami nei laikraš
čiai, nei kiti sunkūs daiktai.
Palaikykite laikraščius ir sunkius daiktus išvežimui 
trečiadienį— spalio 21.
PASTABA: Toronte yra 17 stiklinių ir metalinių indų perdirbi
mo sandėlių. Liepos mėnesį buvo surinkta 419 tonų laikraš
čių, 49 tonos stiklų ir 8 tonos skardinių dėžučių. Smulkesnių 
informacijų teirautis telefonu 392-7742.

PRAŠOME NEDĖTI STIKLINIŲ ŠUKIŲ AR KITOKIŲ 
AŠTRIŲ DAIKTŲ į PLASTIKINIUS MAIŠUS

Ft. M. BREMNER, P. Eng., F.LC.E.
viešųjų darbų viršininkas

A. a. Juozo Ankaus-Ankuda- 
vičiaus atminimui J. S. Bubu- 
liai paaukojo “Tėviškės žibu
riams" $20.

A. a. Juozo Ankaus-Ankuda- 
vičiaus atminimui, užjausdami 
seserį Salomėją Andrulienę 
bei jos vyrą, Konstancija ir 
Jonas Rugiai paaukojo “Tėviš
kės žiburiams” $30.

A. a. Juozo Ankaus-Ankuda- 
vičiaus atminimui, užjausdami 
velionies seseris ir brolius, 
Anastazija ir Petras Bridickai 
paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $20.

A. a. Antano Bernoto atmi
nimui vietoje gėlių Ona ir Vla
das Dauneckai paaukojo “Tė
viškės žiburiams” $20.

A. a. Kostui Jankevičiui mi
rus Baltimorėje, jo atminimui 
vietoje gėlių, užjausdamos ve
lionies žmoną su šeima, Pa
liukų ir Senkų šeimos aukojo 
“Tėviškės žiburiams” $50.

A. a. Marceliui Meškauskui 
mirus, užjausdami jo žmoną 
Steputę ir jo gimines, Monika 
ir Silvestras Bončkai paau
kojo “Tėviškės žiburiams" $20.

A. a. prel. Pranas Vaseris, 
72 m., mirė 1987 m. rugsėjo 
29 d., palaidotas spalio 6 d. 
Australijos Melburne, kur vi
są laiką darbavosi lietuvių 
visuomenėje. Mirė staigiai šir
dies priepuoliu. Iš Toronto 
dalyvauti velionies laidotu
vėse išskrido jo brolis Juozas. 
Pažymėtina, kad prel. Pr. Va
seris yra didelių nuopelnų 
veikėjas, įsteigęs savaitraš
tį “Tėviškės aidai”, plačiai 
reiškęsis visuomeninėje veik
loje, o savo raštais — litera
tūriniame išeivijos gyvenime.

Žymioji operos sol. M. Bizin- 
kauskaitė-Bildienė, gimusi ir 
užaugusi JAV-se, apsigyveno 
Ontario Burlingtone, netoli 
Anapilio, ir duoda privačias 
dainavimo pamokas. Kreiptis 
telefonu (416) 639-6192. Ji 
yra baigusi aukštąsias daina
vimo mokyklas bakalaurės ir 
magistrės laipsniais, daina- 

1,1 vusr • įvairiose-operose, kon
certavusi visoje Š. Amerikoje, 
aplankiusi visą eilę lietuvių 
kolonijų.

Skautų žinios
• Pirmoji vilkiukų sueiga-spalio 
17, šeštadienį, 12.30 v.p.p. - 2 v.p.p. 
Muzikos studijoje (III aukšte) To
ronto Prisikėlimo parapijoje. 
Tolimesnės sueigos vyks regu
liariai kas antrą savaitę toje pa
čioje vietoje. Priimai berniukai 
nuo 6 iki 10 metų amžiaus. Dėl 
informacijos skambinti drauginin
kui Kastyčiui Batūrai tel. 239-8986.

Evangelikų klebonas kunigas POVILAS DILYS (dešinėje), pasakęs sveikinimo kalbą, įteikia dovaną katalikų 
parapijos klebonui kuri. JONUI STAŠKUI jo kunigystės 25-rių metų sukakties iškilmėse Anapilio salėje 1987 m. 
rugsėjo 27 d. Tokią pat dovaną jis įteikė ir kun. Pranui Gaidai, mininčiam savo 50 metų kunigystės sukaktį. Šalia 
kun. J. Staškaus sėdi jo tėvas Juozas Staškevičius Nuotr. St. Dabkaus

Iškili diena Anapilyje
Lietuvos kankinių šventė - atlaidai • Trijų kunigų sukaktis • 

Religinis koncertas • Penkiolika kunigų pamaldose • 
Vyskupo žodis ir apeigos • Maratoninis pokylis

Kai buvusi lietuvių Šv. Jono kr. 
parapija 1974 m. persikėlė iš To
ronto į Mississaugą, oficialiai pa
keitė savo vardą į Lietuvos kanki
nių, norėdama pagerbti savo tau
tiečius, kentėjusius ir mirusius 
už tikėjimą. Dėl to ir šventovės 
vitražuose atsirado šie kankiniai: 
arkiv. T. Matulionis, arkiv. M. Rei
nys, vysk. V. Borisevičius, prof. Pr. 
Dovydaitis ir nežinoma kankinė. 
Dabar kasmet rengiama parapijos 
šventė paskutinį rugsėjo sekma
dienį su atitinkama iškilme.

Šiais metais ta proga buvo pa
minėta trijų kunigų sukaktis: kle
bono kun. J. Staškaus, kun. A. Ba- 
bono (iš Detroito) -25, kun. Pr. Gai
dos - 50 metų kunigystės.

Koncertas ir pamaldos
Prieš pamaldas 5 v.p.p. švento

vėje įvyko religinis koncertas, 
kurio programą atliko solistai: M. 
Bizinkauskaitė, S. Žiemelytė, R. 
Strimaitis, V. Verikaitis, fleiti
ninkas T. Regina, akompanuojami 
vargonais J. Govėdo. Jie ir parapi
jos choras giedojo taip pat pamal
dose.

Mišias atnašavo jau minėti trys 
sukaktuvininkai ir dvylika kitų ku
nigų, dalyvaujant evangelikų kuni
gams - P. Diliui ir A. Žilinskui. 
Liturginius skaitymus atliko V. 
Balčiūnas, K. Janavičiūtė ir E. 

Vyskupas PAULIUS BALTAKIS įteikia Šv. Tėvo medalius “Pro Ecclesia 
et Pontifice” už nuopelnus religinėje veikloje JONUI ANDRULIUI ir 
VYTAUTUI TASECKUI (kairiniame krašte) pamaldų metu Lietuvos kan
kinių šventovėje Mississaugoje 1987 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos kankinių 
šventėje. J. Andrulis yra Lietuvos kankinių parapijos tarybos ir Anapilio 
sodybos korporacijos primininkas, o V. Taseckas - Prisikėlimo parapijos 
ir Kanados lietuvių katalikų centro pirmininkas Ntr. St. Dabkaus

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

EKSKURSIJOS
[VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

Rugsėjo 30 — spalio 16 10 dienų Vilniuje.
Sudaromi iškvietimai ir vizos pavieniui važiuojantiem.

Kelionės dokumentai sutvarkomi pavieniams ir grupėms į visus pasaulio kraštus.
Dėl smulkesnių žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adresu.

Pečiulis. Aukas atnešė: A. Šimo- 
nėlienė, V. Valiulienė, J. Andru
lis ir dr. S. Čepas.

Pamokslą pasakė kun. dr. V. Ski- 
landžiūnas, įtikinančiai išryškin
damas esminę kunigystės paskirtį.

Mišių pabaigoje vysk. P. Balta
kis, specialiai atvykęs į šią šven
tę, tarė sveikinimo žodį, įteikė Šv. 
Tėvo medalius Lietuvos kankinių 
parapijos tarybos pirmininkui J. 
Andruliui ir Prisikėlimo parapi
jos tarybos pirmininkui V. Tasec- 
kui, kuris šiuo metu yra ir Kana
dos lietuvių katalikų centro pir
mininkas. Taip pat vysk. P. Balta
kis perskaitė Šv. Tėvo aktą, tei
kiantį kun. Pr. Gaidai garbės pre
lato titulą bei atliko atitinkamas 
apeigas. Pamaldos baigtos padė
kos giesme “Te Deum laudamus” 
ir Lietuvos krikščionybės sukak
ties malda.

Pokylis
Pamaldos, įskaitant religinį 

koncertą, užtruko dvi valandas. 
Už gero pusvalandžio didžiojoje 
Anapilio salėje prasidėjo poky
lis, dalyvaujant 800 asmenų iš įvai
rių Kanados vietovių. Prel. V. Bal
čiūnui iš Putnamo sukalbėjus in- 
vokaciją bei palaiminus valgius, 
visi vaišinosi žymios kulinarės 
J. Bubulienės paruoštais yalgiais.

Premija, kalbos, 
sveikinimai

Oficialiąją dalį pradėjo poky
liui pirmininkaujantis Lietuvos 
kankinu parapijos tarybos narys 
J. Karasiejus, perskaitydamas 
iš Vatikano gautus Šv. Tėvo svei
kinimus sukaktuvininkams. Pirmi
ninkaujančio iškviesti scenon, kur 
buvo įrengtas garbės stalas ir kal
bėtojų pakyla, pasirodė KLB kul
tūros komisijos sekr. A. Sungai- 
lienė ir Prisikėlimo par. kredi
to kooperatyvo pirm. dr. S. Čepas. 
Pirmoji perskaitė minėtos komisi
jos nutarimą skirti 1987 m. kultū- 
rininko-visuomenininko premiją 
kun. Pr. Gaidai, o antrasis įteikė 
1000 dol. čekį - mecenato Prisikė
limo bankelio dovaną.

Abu sukaktuvininkus - kun. J. 
Staškų ir kun. Pr. Gaidą (kun. A. 
Babonas turės atskiras pagerbtu- 
ves Detroite) sveikino: KLB pirm, 
adv. A. Pacevičius, Pasaulio bei 
Kanados lietuvių kat. kunigų vie
nybės ir pranciškonų vardu - kun. 
A. Simanavičius, OFM, evangeli
kų Išganytojo parapijos vardu 
kun. P. Dilys, KLK moterų drau
gijos ir ateitininkų - dr. O. Gus
tainienė, Kanados lietuvių fondo 
- jos tarybos pirm. dr. A. Pacevi
čius, etninės spaudos atstovas - 
dr. J. Kirschbaum, KLK centro 
pirm. V. Taseckas, KLK kultūros 
dr-jos “Žiburiai” pirm. dr. S. Če
pas, KL žurnalistų sąjungos pirm. 
J. Varanavičius, LSS Kanados ra
jono vadovas V. Turūta, Lietuvos 
kankinių par. ir Anapilio korpo
racijos pirm. J. Andrulis, šaulių 
vardu - V. Jokūbaitis, KLK mote
rų dr-jos Lietuvos kankinių par. 
skyriaus pirm. G. Trinkienė, To
ronto skaučių - D. Keršienė, skau
tų - F. Mockus.

Gauta daug sveikinimų raštu. 
Buvo perskaityti tiktai trys: Lie
tuvos diplomatijos šefo dr. St. Bač- 
kio, PLB valdybos pirmininko V. 
Kamanto ir Vilniaus krašto lietu
vių sąjungos pirm. A. Misiūno.

Be to, raštu sveikino: vysk. V. 
Brizgys, vysk. A. Deksnys, prel. J. 
Kučingis, prel. J. Bertašius, prel. 
Pr. Vaseris, kun. J. Gasiūnas, kun. 
L. Andriekus, kun. P. Barius, OFM, 
kun. I. Urbonas, kun. prof. A. Rub- 
šys, prof. V. Vardys, PLB kultūros 
kongresui rengti komisija, kun. J. 
Vaišnys, SJ, A. Balašaitienė, kun. 
Pr. Garšva, MIC, B. H. Nagiai ir ki
ti. Iš Britanijos Londono gautas 
sveikinimas su 143 parašais iš S. 
Kasparo.

Dovanas sukaktuvininkams įtei
kė: evangelikai, kat. moterys, šau
liai, skautai, dailininkai Tamo
šaičiai, dail. G. Valiūnienė ir šei
ma ir kiti (privačiai). Taip pat įteik
tas visų dalyvių sveikinimas - 
adresas ir bendra dovana - auksi
niai laikrodžiai.

Parapijos metinės šventės pro
ga buvo apdovanota Lietuvos 
kirkščionybės medaliais visa ei
lė savo darbu nusipelnusių para
pijiečių.

Baigiant maratoninį pokylį, pa
dėkos žodį tarė abu sukaktuvinin
kai. Iškilmė baigta visų giedamu 
Lietuvos himnu. Dl.

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS
tel. (416) 593-0600
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Devenių kulturos fondo leidiniai
1. Jūratė Statkutė de Rosales, BALTŲ KALBOS BRUOŽAI 

IBERŲ PUSIASALYJE, $15.00, JAV
2. Motiejus Karaša, GYVENIMO SŪKURIUOSE, $15.00. JAV
3. Jokūbas Dagys, SCULPTURES (meno albumas}, $35.00, JAV
4. J. Andrius, LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, $6.65, JAV
Užsakymus siųsti: Devenių kultūrinis fondas, P.O. Box 10782, 

St. Petersburg, FL 33733, USA.

Advokatė 
JOANA E. KURAS, ll.b.

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

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

Telefonas (416) 763-3362

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

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

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, b.a m.l.s.ll.b.
kartu su advokate Joana Kursite perėmė a.a. advokato 

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

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

• Turi daugiau kaip 10 metų patyrimo 
investacijų srityje

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

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

• Sąžinigai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

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

west realty inc., realtor 
an independent member broker

Juozas (Joseph)

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius" l-me aukšte.

"ALL THE

MASKELL INSURANCE WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

TA T> T? Q TT 17 F? INSURANCE &TjOIT LjJLl 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

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*

DR V 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

— Pradedant naujus mokslo 
metus, grupė Maironio mokyklos 
mokinių spalio 4, sekmadienį, 
dalyvavo 11 v.r. pamaldose, atliko 
liturginius skaitymus ir atnešė 
Mišių aukas.

— Už nuopelnus parapijai ir 
Wasagos misijai metinės šven
tės proga apdovanoti Lietuvos 
krikščionybės sukakties meda
liais: Pranas Ališauskas, Albi
na Augaitienė, Antanas Aulins- 
kas, Vytautas Aušrotas, Vytau
tas Balčiūnas, Petras Bridickas, 
Regina Celejewska, Juozas Kara- 
siejus, Pranas Linkevičius, Vik
toras Narušis, Rimas Paulionis, 
Teklė Sekonienė, Genovaitė Trin- 
kienė, Vidmantas Valiulis ir Sla
va Žiemelytė. Pomirtiniai meda
liai buvo paskirti a.a. Antanui 
Rinkūnui ir a.a. Petrui Ščepavi
čiui.

— A. a. Gertrūda Klipčienė, 75 
m. amžiaus, palaidota Šv. Jono 
lietuvių kapinėse 1987 m. spa
lio 2 d.

— Bilietai į Lietuvos krikščio
nybės sukakties kantatų gaunami 
sekmadieniais po pamaldų para
pijos salėje.

— Aukos Kanados lietuvių jau
nimo atstovams, vykstantiems į 
kongresų Australijoje, bus ren
kamos parapijos salėje po pamal
dų spalio 18, lapkričio 8 ir 29 d.d.

— Mišios spalio 11, sekmadie
nį, 9.30 v.r. — už a.a. Marijų ir 
Alfonsų Gačionius, 11 v.r. — už a.a. 
Birutę Pšezdzieckienę; Wasagoje
— už a.a. Valentinų ir Pranų Kaus- 
teklius.

Išganytojo parapijos žinios
— Spalio 11 d. pamaldas 11.15v.r. 

laikys parapijos tarybos nariai.
— Spalio 18 d. švęsime “Padė

kos dienų”. Pamaldos su šv. Vaka
riene - 11.15 v.r. Giedos parapi
jos choras. Po pamaldų moterų 
draugija kviečia parapijiečius su 
šeimomis ir draugais pietų į Lie
tuvių namus.

Lietuvių namų žinios
— Š. m. rugsėjo 30 d. Toronto 

savivaldybė sušaukė viešų susi
rinkimų dėl slaugos namų planų 
peržiūrėjimo. Dalyvavo 200 asme
nų, iš kurių 95% buvo lietuviai. 
LN valdyba nuoširdžiai dėkoja 
visiems atsilankiusiems, ypač 
tiems, kurie kalbėjo apie jų rei
kalingumų.

— Sekmadienio popietėje atsi
lankė per 250 asmenų. Svečių 
knygoje pasirašė: V. Plukas iš 
Santa Monica, Calif., J. Blauz- 
džiūnienė iš Montrealio, A. Dra- 
gūnaitienė, R. ir A. Kuliai iš Či
kagos, K. Čeputis, E. Procuta iš 
Otavos, D. Denis iš Shawinigan, 
P. Q. ir Montrealio “Pavasario” 
choristės — M. Adamonytė, A L K. 
Celtoriūtės, L. K. Čičinskaitės, 
D. Genteman, V. Išganaitytė, R. 
Jaugelytė, Ž. Jurkutė, Vilija, 
Aida ir Lana Lukoševičiūtės, D. 
Lukauskaitė, J. Ramanauskaitė, 
K. Otto, S. Simpson ir L. Skar- 
džiūtė.

— Renginiai: lapkričio 7 — LN 
35-čio balius-koncertas ir paro
da, KLJ sųjungos šokiai; lapkri
čio 14 KLB tarybos suvažiavimas; 
lapkričio 15 — “Atžalyno” šokiai; 
lapkričio 22 — Lietuvos karuo- 
menės šventė; lapkričio 28 ir 29
— paskaitos.

Plataus masto tautybių die
nos “Holiday Folk Fair” ren
giamos JAV mieste Milwaukee, 
Wise., š. m. lapkričio 20-22. Jos 
yra tradicinės, rengiamos 44-ti 
metai. Kasmet jos skiriamos 
kurios vienos tautybės progra
mai išryškinti. Šiais metais ta 
privilegija teko lietuviams, ku
rių atstovai pagrindinei pro
gramai pakvietė Toronto “Gin
tarą”. Jis pasirodys drauge su 
kitom 40 šokių grupių per tris 
dienas po dukart į dieną. Nu
matytas ir specialus “Gintaro” 
pasirodymas lapkričio 21 d., 
5 v.p.p. Mecca, 500 W. Kilbourn 
Ave., Milwaukee, Wise.

L. Paulauskienė, “Tėviškės 
žiburių” skaitytoja, gyvenanti 
Toronte bei dosniai remianti 
lietuvišką spaudą, atsiuntė 
$200 auką šiam savaitraščiui 
paremti. Ačiū jai už dosnią pa
ramą.

Antanas Valavičius, “Tėviš
kės žiburių” skaitytojas Čika
goje, šio savaitraščio metinėje 
loterijoje laimėjo $250, bet 
juos paaukojo šiam savaitraš
čiui, pridėdamas šią pastabą: 
“Kai jūs dabar šventes-jubilie- 
jus švęsti ruošiatės, tesugrįž
ta tas čekis į jūsų aruodus. 
Man užteks vien žinojimo, kad 
laimė šį kartą atpažino mane”. 
Ačiū jam už dosnią paramą.

A. a. Liudo Kavaliausko at
minimui, užjausdama seseris 
— Justiną Sriubiškienę, Stasę 
Šlapelienę ir Aldoną Stadie- 
nę, paaukojo “Tėviškės žibu
riams” Ona Juodikienė $15.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį pamoks

lus per visas Mišias sakė provin
cijolas kun. Placidas Barius, OFM.

— Ruošiasi tuoktis: Linas Zub- 
rickas su Virginija Kuraite.

— Praėjusį sekmadienį tretinin
kai organizuotai dalyvavo 10.15 v. 
Mišiose.

— Pakrikštyta Viktorija-Joana- 
Marija, Jurgio-Kazimiero ir Da
lios (Puodžiukaitės) Valaičių duk
relė.

— Spalio mėnuo yra skirtas Ma
rijos garbei. Mūsų šventovėje Ro
žinis kalbamas šiokiadieniais 
prieš 8 v. Mišias, o sekmadieniais
— prieš 8.30 v. Mišias ir prieš
11.30 v. Mišias.

— Maldos būrelis renkasi kiek
vieną pirmadienį 7 v.v. Lietuvių 
vaikų namuose (pas seseles) bend
rai maldai.

— Vaikų kaukių balius ir spe
cialus koncertas vaikams su dai
nomis ir žaidimais, kurį atliks 
Toronto “Sutartinė”, įvyks spalio 
25 d., 2 v.p.p. Mišios vaikams 
bus 12.30 v.p.p., o po to pietūs 
ir koncertas salėje.

— Parapijai aukojo: $500 — L. G. 
Matukai, $125 — V. Petraitis, $100
— S. V. Liuimos, P. M. Krilavi- 
čiai, V. Kecorienė; $70 — S, A. 
Štuikiai; $50 — V. P. Melnykai; 
pranciškonų klierikų fondui: $200
— R. Prociw; Religinei šalpai: 
$100 — St. Treigienė (Victoria, 
B.C.), $50 — E. J. Čuplinskai; 
labdaros sekcijai: $100 — A. I. 
Žemaičiai; Vyskupo fondui: $500
— dr.J. ir dr. M. Uleckai; $100 — 
P. Skabliauskas; Vargonų vajui: 
$1,000 — L. Budrevičienė-Žibaitė, 
$300 — dr. J. ir dr. M. Uleckai; 
$200 — B. Sapijonienė; $100 — O. 
Beniušienė, S. J. Poška.

— Mišios spalio 11, sekmadienį,
8.30 v.r. — už a.a. Mariją Valiulie
nę, 9.20 v.r. — už a.a. Tatjaną ir 
Klemensų Dargius, 10.15 v.r. — už 
a.a. Adomą ir Sofiją Biretas, Anas
taziją Žilaitę, 11.30 v.r. — už gy
vus ir mirusius parapijiečius, 7 
v.v. — už Petronėlę Urbonienę.

Anapilio moterų būrelio susi
rinkimas — spalio 18, sekma
dienį, po 11 v.r. pamaldų, bu
vusio bankelio patalpose Ana
pilyje. Kviečiame visas nares 
dalyvauti ir pasitarti dėl ka
pinių lankymo dienos. — Dė
kojame V. Šližienei, paauko
jusiai Anapilio moterų būre
liui $100. Valdyba

Lietuvos krikščionybės su
kakties komiteto Kanadoje 
valdyba posėdžiavo š. m. spa
lio 1 d. Anapilyje. Paaiškėjus, 
kad lapkričio 15 d. Toronte 
vyks “Santa Claus” paradas, 
negalės įvykti rengėjų numa
tyta eisena iš rotušės aikštės 
į Šv. Mykolo katedrą (negau
tas policijos leidimas), teko 
pertvarkyti iškilmių progra
mą. Nutarta eiseną rengti lap
kričio 14, šeštadienį po kan
tatos, į Šv. Mykolo katedrą 
arba kitą kurią tinkamą vie
tą ir ten surengti naktinį bu
dėjimą, jei bus gauti leidimai. 
Iškilmių pamaldos bus Šv. My
kolo katedroje lapkričio 15, 
sekmadienį, 2 v.p.p. Iškilmės 
bus baigtos pokyliu Anapilio 
salėje, kur kalbės neseniai iš
leistas iš sovietinio lagerio 
prof. V. Skuodis. Platesnė in
formacija apie Lietuvos krikš
čionybės sukakties iškilmes 
Toronte bus kituose “TŽ” nu
meriuose.

Kanados daugiakalbės spau
dos federacija ir Ontario dau
giakalbės spaudos sąjunga š. 
m. spalio 1 d. surengė savo pa
dalinių bei narių suvažiavimą 
“Sheraton Centre” viešbutyje 
ir plataus masto pietus spau
dos bei visuomenės atstovams. 
Pagrindinę kalbą pasakė Ka
nados min. pirmininkas B. 
Mulroney, išryškindamas savo 
vyriausybės politiką etninės 
visuomenės srityje. Federaci
jos pirm. A. Grigorowich (uk
rainietis) pasakė įžanginę kai-' 
bą apie daugiakalbės spaudos 
įnašą į Kanados gyvenimą. Iš 
lietuvių dalyvavo: D. Deksny- 
tė, kun. Pr. Gaida, H. Stepai- 
tis, V. Matulaitis, J. Varana
vičius, Stp. Varanka. Pažymė
tina, kad seniau tautinių gru
pių spauda buvo vadinama 
“ethnic press”, dabar ji vadi
nama “multilingual press”.

Laisvojo pasaulio lietuvių 
kultūros kongresas įvyks To
ronte 1988 m. birželio 24-27 
d.d. Jo rengimu rūpinasi PLB 
valdybos sudaryta komisija 
Klivlande, kuriai pirminin
kauja M. Lenkauskienė. Ji su 
rengėjų komisijos iždininku 
dr. A. Razma iš Čikagos spalio 
3-4 d.d. lankėsi Toronte ir po
sėdžiavo su vietine rengėjų 
komisija, kuri rūpinasi tech
niškais kongreso reikalais.

VLIKo
1 987 m. spalio 9-1 1 d.d. pirmą kartą Montrealyje 
(Aušros Vartų parapijos salėje) įvyks metinis
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Spalio 9 d., 7 v.v. bus visuomenės ir seimo atstovų susitikimas.

Spalio 10 d., nuo 9 v.r. iki 5.30 v.p.p. - seimo posėdžiai, paskaitos ir diskusijos. 
Pranešimus padarys VLIKo pirm. dr. K. Bobelis, vicepirm. V. Jokūbaitis, 
kitų valdybų bei tarybų pirmininkai.

7 v.v. - pohcylis. Meninę programą atliks solistė G. Čapkauskienė 
ir Montrealio mergaičių choras “Pavasaris”. Akompanuos Madeleine Roch. 
Chorui diriguos Ingrid Tark, akompanuos Jeff Fisher.

Spalio 11 d. - posėdžiai, iškilmingos pamaldos, užbaigiamieji posėdžiai 
ir seimo uždarymas. Visuomenė kviečiama gausiai dalyvauti.

VLIKo seimui rengti komitetas

koncertui į Torontą
etnografinį Bostono ansamblį

SODAUTO
spalio 1 1, sekmadienį, 4 v.p.p., 
Prisikėlimo parapijos salėje.
Bilietų kaina - 8 dol. Dalyvaukime! Rengėjai

Kviečiame atsilankyti į savaitraščio “NepiiklSUSOma Lietuva”

SPAUDOS VAKARĄ
1987 m. spalio 17, 
šeštadienį, 6 v.v., 
Toronto Lietuvių 
namuose, 
1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ontario.

Meninės programos pradžia — 7 v.v.:
• Sol. V. Verikaitis, akomp. L. Kanovičienė
• "Atžalyno" tautinių šokių grupė
• Šokiams gros europietiškas orkestras
• Turtinga loterija
• V. Birštono gaminta vakarienė 
įėjimas — $7.00, pensininkams — $6.00.
Savo atsilankymu paremsite spaudą. Rengėjai — 
Bilietus platina L. Adomavičius 431-2312. rėmėjų būrelis
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ffl MONTREAL
Dr. Henrikas Nagys, paminėda

mas savo mamytės trejų metų mir
ties sukaktį, paaukojo Kanados lie
tuvių fondui $100. J. Kęsgailienė 
savo vyro Stepono dešimtmečio 
mirties atminimui paaukojo Ka
nados lietuvių fondui $100.

Montrealio lietuviai Lietuvos 
krikščionybės 600 m. sukakties 
metus užbaigė iškilmingomis Mi- 
šiomis, pagerbdami pal. J. Matu
laitį. Mišias atnašavo kun. J. Ku
bilius ir pasakė jautrų pamokslą, 
nušviesdamas palaimintojo gyve
nimą ir jo įsteigtų N. Pradėtosios 
Marijos seselių vienuoliją, pla
čiai išsišakojusių lietuvių ir kita
taučių tarpe. Mišių metu aukas 
nešė abiejų Montrealio parapijų 
komitetų pirmininkai — A. Če
pulis — A V parapijos ir K. Rašy
tinis — Šv. Kazimiero, taip pat 
seselė Palmira ir L Valkauskie
nė. AV parapijos choras giedojo 
ištraukas iš neseniai sukurtos 
kantatos.

Po Mišių, dalyvaujant nemažam 
skaičiui žmonių, įvyko pietūs 
parapijos salėje. Juose taip pat 
dalyvavo ir kai kurie tautiečiai 
iš Šv. Kazimiero parapijos.

Pietus pradėjo Albinas Blauz- 
džiūnas, išryškindamas pal. Ma
tulaičio pasiaukojimą Dievo tar
nybai. Tolimesnei programai va
dovavo sės. Palmira. Ji taip pat 
pabėrė nemažai pavyzdžių iš J. 
Matulaičio gyvenimo ir seselių 
vienuolijos steigimo.

Koncertinę programos dalį at
liko sol. Gina Čapkauskienė.

Visi buvo pavaišinti J. Blauz- 
džiūnienės, M. Girdžiuvienės ir 
S. Baršauskienės paruoštais pie
tumis.

Veikė ir loterija, kurioje da
lyviai galėjo išlošti radijų ir 
video kasečių iš kantatos.

Šie pietūs buvo užbaigti labai 
ilgu padėkos žodžiu, kurį tarė A. 
Blauzdžiūnas. Visas pelnas buvo 
paskirtas seselių veiklai parem
ti. Taip Montrealis labai sėkmin
gai baigė Lietuvos krikščionybės 
sukakties minėjimus.

Mes turime nuostabiai gražių 
kantatą, ir tik todėl, kad mūsų 
tarpe gyvena tokie žmonės, kaip 
poetas dr. Henrikas Nagys ir kom- 
poz. Aleksandras Stankevičius. 
Turime ir ryžtingus žmones, kaip 
A. Blauzdžiūnas ir sės. Palmira, 
kurių dėka meniškas kūrinys iš
vydo pasaulį. Todėl dėkojame ne 
tik darbininkams bei aukotojams, 
bet ir mūsų talentams už pasida
linimų jiems duotos Dievo dova
nos su mumis.

Mūsų įnirusieji. A. a. Kostas 
Mikėnas mirė Santa Cabrini ligo
ninėje. Liko liūdesyje žmona. — 
Ch. Ambrasas po sunkios ligos 
mirė palikdamas liūdesyje žmonų 
ir gimines Lietuvoje. Abu palai
doti iš Šv. Kazimiero šventovės 
Cote dės Neiges kapinėse.

Nijolė Bagdžiūnienė

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 1L7

MONTREALIO LIETUVIŲLI I KREDITO UNIJA
1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8

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

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAS - Virš $21,000,000; REZERVAS - virš $600,000.

MOKA UŽ:
Certifikatus .................... 9 %

Term, indėlius:
1 metų .................... 81/4%
180 d. -364 d............ 71/z%
120 d. - 179 d............ 7’/4%
60 d.-119d............ 7 %
30 d. - 119 d.......... 61/2%

Taupymo-special................. 51/z%
Taupymo - su gyv. dr............  51/4%
Taupymo - kasdienines....... 43/4%
Einamos sąsk......................... 4’/z%
Pensijų —RRSP— term.......... 9 %
Pensijų-RRSP-taup..........  61/4%“LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS

15 METŲ
SUKAKTIES
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IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo9'/2%, asmenines-nuo 103/4%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite”
KASOS VALANDOS

Programoje: Gintės Damušytės paskaita ir 
Toronto Lietuvių vyrų choro “Aras” koncertas 
Įėjimas - $6.00, jaunimui iki 18 metų nemokamas.
Minėjimą rengia ir visuomenę kviečia gausiai dalyvauti -

Kanados Lietuvių žurnalistų sąjunga ir 
Toronto lietuvių vyrų choras “Aras”

1987 m. spalio 25, 
sekmadienį, 3 v.p.p. 
Toronto
Lietuvių namų 
Mindaugo menėje.

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

►* Š.m. lapkričio 7, šeštadienį,
♦ Toronto Lietuvių namai,
* (1573 Bloor Street West)
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BALIŲ-KONCERTĄ
♦ Programą atliks Los Angeles vyrų kvartetas
♦ su akompaniatore R. Apeikyte.
♦ Vakarienę ruošia B. Stanulienė ir V. Birštonas.
♦ Šokiams gros “Les and the Music Masters”.
♦ Veiks baras.
♦ Salė atidaroma 6 v.v. Koncerto pradžia - 6.30 v.v.

Bilietas, įskaitant vakarienę su vynu, ♦ 
15 dol. Platina darbo valandomis < 
Lietuvių namai tel. 532-3311 ir bet < 
kuriuo laiku - V. Kulnys - 769-1266, <
A. Jucienė - 766-5996, A. Sukauskas ♦ 
- 244-2790. Visus kviečia dalyvauti - ♦

Toronto Lietuvių namai ir ♦ 
LN visuomeninės veiklos komitetas ♦
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Lietuvos krikščionybės sukakties iškilmėse Toronte
1987 m. lapkričio 14, šeštadienį, 7 valandą vakaro,
Ryersono politechnikos instituto salėje bus atlikta

poeto H. Nagio ir muz. A. Stankevičiaus sukurta kantata

“KRYŽIŲ ir RŪPINTOJĖLIŲ LIETUVA’’ 
Ją atliks solistai - A. Pakalniškytė, S. Žiemelytė, R. Strimaitis, V. Verikaitis, 
akompaniatorius (vargonais) muz. J. Govėdas, jungtinis 150 asmenų choras ir orkestras. 
Visi kviečiami dalyvauti ir iš anksto įsigyti bilietus. Jų kainos: $12, $10, $8, $5. Gaunami: Toronte -

Prisikėlimo parapijoje pas B. Genčių (532-8531), Anapilyje pas K. Pajaujį (621-5468); Hamiltone
— Aušros Vartų parapijoje pas E. Gudinskienę (547-1967)

LKS komitetas Kanadoje

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms ren

gėjoms ir viešnioms už tokių iški
lių staigmenų - man suruoštų merg
vakarį. Ypatingas ačiū vyriausiai 
rengėjai Irmai Sturm ir jos padė
jėjoms už įdėjimų tiek darbo ir 
širdies. Taip pat ačiū Rūtai Jag- 
lowitz už tokį gražų pravedimų.

Dėkoju visoms už gražias, dide
les ir vertingas dovanas. Ypatin
ga padėka mamytėms ir močiutėms 
už jų dovanas. Šios visos dovanos 
labai reikšmingos ir naudingos. 
Jos puoš mudviejų su Valiu namus.

Šis mergvakaris taip gražiai ir 
jaukiai praleistas, liks neužmirš
tamas. Aš ir Valis liekame didžiai 
dėkingi.

Su meile ir nuoširdumu -
Loreta Trumpickaitė

PADĖKA
Ryšium su prel. dr. Pr. Gaidos 

50 ir kun. klebono J. Staškaus 25 
metų kunigystės sukakčių iškil
mių paruošimu, nuoširdžiai dėko
jame “Tėviškės žiburių” tarnau
tojams, parapijos tarybos nariams, 
Mišių skaitovams, KLK moterų 
draugijos Lietuvos kankinių pa
rapijos skyriui, kuris savo lėšo
mis papuošė gėlėmis šventovę ir 
lietuviškais audiniais garbės sta
lų, dail. R. Žiūraitienei ir jos tal
kininkėms už stalų papuošimų gė
lėmis, St. Dabkui už fotografa
vimų ir Vytautui Staškevičiui už 
filmavimų, V. Ivanauskui už pa
tarnavimus salėje, Danutei Goudie 
už scenos papuošimų, Birutei ir Jo
nui Danaičiams, “Time Press” 
spaustuvės savininkams, už pa
kvietimų atspausdinimų. Įspū
dingai skambėjo choro ir solistų 
giesmės. Nuoširdus ačiū solis
tams (alfabetine tvarka): M. Bi- 
zinkauskaitei, T. Reginai (flei
ta), R. Strimaičiui, V. Verikaičiui, 
S. Žiemelytei, parapijos chorui ir 
jo vadovui muz. J. Govėdui. Taip 
pat nuoširdi padėka kun. K. Kak
nevičiui už apeigų tvarkymų šven
tovėje ir visiem, kurie prisidėjo 
prie iškilmių pasisekimo.

Iškilmių rengėjai

JIEŠKAŪ NERŪKANČIOS MO
TERS gyventi mano namuose ir sau
goti vaikus. Turės kambarį ir prau
syklų, galės naudotis automobiliu. 
Skambinti tel. 887-1392 Unionville, 
Ontario.

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

TIKRAS BIČIŲ MEDUS parduo
damas Anapilio knygyne ir Prisi
kėlimo parapijos kieme sekmadie
niais po pamaldų. Taip pat galima 
jo gauti pas bitininkų Jonų Norkų 
Hamiltone tel. 389-8179.

EUROPEAN 
CATERING

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

organizuoja 
š.m. spalio 15 d., 

7 vai. vakaro 
2100 Bloor St. W., Toronte

SPECIALIZUOTŲ 
TURŲ PRISTATYMĄ.

Po pristatymo turai bus par
davinėjami specialia nuolaida. 

Kviečiame atsilankyti!

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida
C. Jason (Jasiūnas) Toronte

Tel. (416) 624-8181


