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Pogrindis ir pasaulis
Su diktatūrų iškilimu naujaisiais laikais atsirado 

ir pogrindis, turintis didelę reikšmę visuomenės gyveni
me. Nors tai mūsų laikų reiškinys, tačiau jis nėra naujas. 
Juk ir pati krikščionybė išaugo pogrindyje. Ištisus tris 
šimtmečius ji slėpėsi, kol pagaliau iškilo viešumon ir 
išplito pasaulyje. Taigi pogrindyje, nepaisant persekio
jimo, kalėjimų, policijos, gali subręsti net pasaulinio 
masto šviesa. Ši tiesa pasitvirtina ir lietuvių tautos gy
venime. Juk tautinio atgimimo šviesa taip pat atėjo iš 
pogrindžio. Jų brandino vyskupas Valančius, nepaisyda
mas caro potvarkių, rašė knygeles, jas spausdino Prū
suose ir per slaptus knygnešius platino Lietuvoje. Basa
navičiaus “Aušra” gimė pogrindyje, slaptai buvo plati
nama Lietuvoje ir palengva stiprino tautinę lietuvių są
monę. O kai atėjo tinkamas laikas, pogrindyje subran
dinta šviesa prasiveržė į viešumų per tautiškai sąmo
ningus žmones ir tapo valstybine jėga, atkūrusia nepri
klausomą Lietuvą. Ir tai, kas buvo subrandinta pogrin
dyje, buvo tautos lobis, įgalinęs daryti tolimesnę pažan
gą visose srityse. Žiūrint iš perspektyvos, aiškiai maty
ti, kad tai buvo didžioji lietuvių tautos pamoka, liudi
janti pogrindžio reikšmę visuomenei.

TOJI pamoka nebuvo užmiršta užplūdus nacinei 
ir sovietinei Lietuvos okupacijai, įvykdytai dvie
jų diktatūrų, nešusių su savimi ir priespaudą. Lie
tuvos žmonės gana greitai pajuto, kad ir viena, ir kita 

diktatūra atkeliavo ne tik su fiziniais bei technikiniais 
ginklais, bet ir idėjiniais. Vienos diktatūros idėjos buvo 
nacionalsocialistinės, o kitos - komunistinės. Ir viena, 
ir kita diktatūra puoselėjo imperialistinius tikslus, sie
kiančius pajungti jiems ir lietuvių tautą. Tai matydami 
Lietuvos veikėjai nuėjo į pogrindį ir ten veikė, kartu in
formuodami ir visą kraštą apie gresiančius pavojus. 
Ypač sėkmingas buvo lietuvių pogrindis nacinės okupa
cijos metais. Tiesa, dalis veikėjų pateko į nacių koncent
racijos stovyklą, kai kurie žuvo, bet parodė tautos ryžtą 
į laisvą, savarankišką gyvenimą. Daug sunkiau buvo so
vietinėje okupacijoje, ypač pirmajame dešimtmetyje, kai 
vyko partizaninės kovos. Tada lietuvių pogrindis kovojo 
fiziniais ginklais, parodė daug narsumo, bet pergalės 
neiškovojo. Lietuvos padangėje iškilo didvyriškumo 
aureolė, bet jos miškuose atsirado daug kapų. Jie liudija 
tautos ryžtą gyventi laisvėje. Tai pogrindis, kuris Lietu
vos istorijoje švytės kaip didi tautos pastanga, įkvėpian
ti ateinančias kartas naujiem žygiam.

POGRINDIS paprastai nėra nugalimas kokios nors 
jėgos. Kol yra priespauda, tol vyksta vienoks ar ki
toks pasipriešinimas. Jeigu pasipriešinimas nega
li būti viešas, eina į pogrindį. Ir Lietuvoje, kai partiza

ninis pasipriešinimas buvo įveiktas daug galingesnių 
pajėgų, atsirado kitokio pobūdžio pogrindis, būtent slap
tos spaudos. Gimė “Kronika”, “Aušra”, “Alma Mater” ir 
visa eilė kitų leidinių. Tai tikrasis lietuvių tautos bal
sas, kurio nepajėgia užslopinti okupacinės jėgos. Ir jis 
bus girdimas tol, kol Lietuvoje laikysis priespauda. Pasta
roji stengiasi sunaikinti pogrindį, laiko didelę armiją 
slaptosios ir viešosios policijos, bet toji armija yra be
jėgė prieš idėjinį pogrindį, kurio stiprybė glūdi ne jė
goje, o tiesoje. Be to, pogrindžio spaudos balsą į platųjį 
pasaulį išneša gausi išeivija. Ypač paveikus yra “Kroni
kos” balsas, kuris skamba jau 15 metų. Jo stiprybė yra ne 
samprotavimai, ne pamokslavimai, ne atkirčiai prispau
dėjams, o pateikiami faktai. Jie yra iškalbingiausi liu
dininkai, į juos daugiausia dėmesio kreipia laisvasis pa
saulis. Per tuos pastaruosius 15 metų “Kronika” ir kiti 
pogrindžio leidiniai yra atlikę reikšmingą tarnybą tau
tai. Jie pralaužė tautos izoliaciją, įgalino geriau orien
tuotis išeiviją ir išlaikė kovos dvasią, žadinančią tautą 
laisvam, pilnutiniam gyvenimui.

Pasaulio [vykiai
PREZ. R. REAGANO IR KOMPARTIJOS VADO M. GORBAČIOVO 
susitikimas Vašingtone įvyks gruodžio 7 d. Problemą išsprendė 
Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministerio E. Ševardnadzės 
JAV prez. R. Reganui atvežtas M. Gorbačiovo laiškas, priimantis 
prieš savaitę Maskvoje atmestą kvietimą apsilankyti Vašingto
ne ir pasirašyti vidutinių nuotolių raketas Europoje panaiki
nančią sutartį. Laiške M. Gorbačiovas sutinka trim dienom at
skristi Vašingtonan, bet jas nori skirti posėdžiams su prez. R. 
Reaganu, atsisakydamas apsilankymo kitose JAV vietovėse. 
Abiejų vadui susitikimuose bus aptarti metmenys pusiau suma
žinti tolimųjų branduolinių ginklų skaičiui. Šion kategorijon

KANADOS ĮVYKIAI

Reikalauja pradėti teismus
Winnipeg© advokatas David 

Matas, atstovavęs žydų organi
zacijoms, kai teisėjoj. Desche
nes komisija tyrė nacių karo 
nusikaltėlių klausimą Kanado
je, yra išleidęs knygą šia te
ma “Justice Delayed: Nazi War 
Criminals in Canada”. Kana
dos parlamento atstovų rūmai 
1987 m. rugsėjo pradžioje pri
ėmė įstatymą, kuris karo nusi
kaltėlius leidžia teisti Kana
doje. Teisėjo J. Deschenes ko
misija buvo radusi tik 20 asme
nų, susilaukusių rimtesnių kal
tinimų dėl žydų žudymo. Esą 
jiems galėtų būti pradėtos by
los. Priimtas įstatymas buvo 
atiduotas patvirtinti Kanados 
senatui. Dabar karo nusikal
tėlių klausimas vėl buvo už
mirštas dėl Kanados spaudoje 
kilusio ginčo, liečiančio lais
vą prekybą tarp Kanados ir 
JAV. Advokatas D. Matas To
ronte surengė specialią spau
dos konferenciją, kurioje rei
kalavo, kad Kanados vyriausy
bė nedelsdama pradėtų žydų 
žudymu kaltinamų asmenų teis
mus. Jis pakartojo savo knygo
je išdėstytas mintis, kad ilgiau 

delsti neleidžia nacių karo nu
sikaltėlių eiles dėl senatvės 
sparčiai mažinanti mirtis. Esą 
miršta ir jų atliktų nusikalti
mų liudininkai. Pasak D. Mato, 
bylos turėjo būti pradėtos š. m. 
rugsėjo 16 d., kai parlamentas 
priėmė įstatymą, bet lig šiol 
nebuvo pajudėta.

Žydų nepasitenkinimo susi
laukė Otavoje spalio 20-23 d.d. 
surengta pasaulio sostinių bur
mistrų konferencija, kai paaiš
kėjo, kad Otavos burmistras 
Jim Durrell konferencijon ne
pakvietė Jeruzalės burmistro 
T. Kolleko, pasirinkęs tik Tel 
Avivo burmistrą Š. Lahatą. 
Konferencijos rengėjai teisi
nosi, kad Kanada Izraelio sos
tine pripažįsta ne Jeruzalę, o 
Tel Avivą. Dėl to ir Kanados 
ambasada tebėra Tel Avive. 
Jos perkėlimą Jeruzalėn ka
daise buvo pažadėjęs konser
vatorių premjeras J. Clarkas, 
bet šį pažadą atšaukė savo 
trumpo valdymo laikotarpyje. 
Pasaulio sostinių burmistrų 
konferencijos rengėjai bandė

(Nukelta į 8-tą psl.)

JAV-bių senatorius DONALD RIEGLE (viduryje), suredagavęs laišką Sov. Sąjungos kompartijos gen. sekretoriui 
M. GORBAČIOVUI. Jame buvo prašoma netrukdyti demonstracijų Baltijos kraštų sostinėse rugpjūčio 23 dieną. 
Laišką pasirašė 20 senatorių. Nuotraukoje - ateitininkų vardu įteikia minėtam senatoriui padėkos laišką Baltie- 
čių tarybos darbuotoja GINTA PALUBINSKAITĖ ir Lietuvių informacijos centro Vašingtono skyriaus vedėjas 
VIKTORAS NAKAS Nuotr. LIC

Pranešimas iš Europos

Televizijos tiltas Vilnius-Ženeva
Šveicaru laikraščio kritika. Norvegu ir rusu incidentas virš Barenco jūros

Daugelis lietuvių, kurie ste
bėjo Ženevos televizijos po
kalbį su Vilniumi, buvo nusivy
lę, net pasipiktinę, todėl su di
deliu pasitenkinimu pasitiko 
kritiškas pastabas, kurios pa
sirodė dienraštyje “Neue Zuer- 
cher Zeitung” (1987.IX.30).

Kad Ženeva klaidingai buvo 
vadinama Šveicarijos sostine, 
šveicarai prie to yra pripra
tę, nes tokią klaidą dažnai pa
daro ir vakariečiai. Daug rim
tesnė klaida, recenzento nuo
mone, buvo teigimas, jog lie
tuviai šiandien Vilniuje suda
ro tiktai mažumą. Televizijos 
tilto programoje tokią klaidą 
reikėjo iš karto pataisyti ar 
bent padiskutuoti, rašo “Neue 
Zuercher Zeitung” ir toliau 
klausia: “Kaip iš tikrųjų pa
aiškinti, kad į Vilniaus tele
vizijos studiją buvo sukviesta 
aiški rusų daugumą? Dėl to 
daugelis šveicarų žiūrovų su
sidarė įspūdį, kad vyko pokal
bis su rusiško miesto žmonė
mis. Tikrovėje rusai Vilniuje 
sudaro 20 ir visoje Lietuvoje 
tik 8 nuošimčius gyventojų” - 
pažymi šveicarų laikraštis.

Vis dėlto pokalbyje tauty
bių klausimas iškilo. Šveica
rų pokalbio vedėjas Claude 
Torracinta pradžioje pabrėžė, 
kad Šveicarija, kaip ir kiti 
Vakarų kraštai, prievartinio 
Lietuvos prijungimo prie So
vietų Sąjungos iki šiol nepri
pažįsta. Sovietiniai pašneko
vai tuojau mėgino įprastiniu 
būdu aiškinti, kad 1940 metais 
buvusi tariamai atkurta dar 
revoliucijos metais įvestoji 
sovietinė valdžia.

Recenzentas mano, kad že- 
i.eviečiai gerai padarė nesi
leisdami dėl to į ginčus, nes 
būtų reikėję išklausyti dar 
daugiau sovietinės istoriogra
fijos iškraipų.

Ženeviečiai geriau pasielgė, 
užsimindami rugpjūčio 23 de
monstraciją. Tada sovietinė 
pusė parodė jos vaizdą, ir tai 
turėjo būti savotiškas dabar
tinės “viešumo” politikos įdro- 
dymas. Vis dėlto nutylėta, jog 
ši data reiškia gėdingą Molo
tovo ir Ribbentropo sandėrį.

Kai užsimezgė kalba apie 
gyvenimo sąlygas, kurį laiką 
buvo pavojus, kad susidarys 
įspūdis, jog Sov. Sąjungoje ro
jus, o Šveicarijoje daug trūku
mų. Šveicarai įpratę savo nuo
monę atvirai reikšti visur ir 
nevengia kritikuoti savo kraš

to problemų, kalbėdami net su 
užsieniečiais. Sovietiniai pi
liečiai bijo ką nors kritiško 
viešai pasakyti, nes vyrauja 
pažiūra, jog tai būtų Sov. Są
jungos “šmeižimas”. Todėl po
kalbio dalyviai Vilniaus studi
joje buvo rūpestingai atsijoti. 
Be to, kiekvienas sovietinis pi
lietis panašioje padėtyje la
bai gerai suvokia, ko iš jo lau
kiama, ir atitinkamai elgiasi - 
giria kiek įmanydamas savo so
vietinio gyvenimo sąlygas.

Ir jeigu pokalbiui tarpais 
vis dėlto nestigo įdomumo, tuo 
pasirūpino ženeviečiai kalbė
tojai, kurie mokėjo opius poli
tikos klausimus taip suformu
luoti, kad sovietiniams pašne
kovams buvo sunku įprastinė
mis klišėmis išsisukti. Šveica
rai labai primygtinai klausė, 
kaip tai įmanoma, kad tokioje 
milžiniškoje valstybėje valdžia 
priklauso tik vienai partijai 
ir visi žmonės gali būti vienos 
nuomonės. Tai buvo aiškiai ne
patogus klausimas kitai pusei. 
Lygiai kaip vieno jaunuolio pa
siteiravimas, kaip vilniečiai 
žiūri į lenkų “Solidarumą”. Tu
rime svarbesnių problemų - 
buvo atsakyta.

Kaip elgiamasi su tais, ku
rie atsisako eiti į kariuomenę? 
Atsakymas skambėjo: tokių 
Sov. Sąjungoje nėra, čia ka
riuomenę visi myli ir gerbia . . . 
Ar Šveicarcija vieną dieną ga
lėtų, kaip pvz. Afganistanas, 
susilaukti “internacionalinės 
paramos”? Tai buvo priimta už 
juoką, tačiau atsakymas užsi
baigė nebaigtu sakiniu: jei to 
bus prašoma ...

Ryškiausiai pasirodė skir
tumai pokalbio vedėjų laikyse
noje. Ženevos forumo vadovas 
tiktai prižiūrėjo, kad galėtų 
prabilti visi, kurie prašė bal
so, pats įsiterpdamas tik tada, 
jei reikėdavo ką nors patiks
linti. Vilniaus studijoje abu 
vadovai, rusas ir lietuvis, kai 
tik iškildavo opesnis klausi
mas, tuojau patys čiupdavo žo
dį ir pradėdavo savo idoeologi- 
nes paskaitas. Jie sau rezerva
vo ir pabaigos žodį, kai švei
caras paprašė du forumo daly
vius subendrinti savo įspū
džius. Jie abu teigiamai verti
no tokį pokalbį, kuris teikia 
galimybę vieniems kitus geriau 
pažinti, bet pažymėjo, kad juos 
nuvylė oficiali, sustingusi po
kalbininkų laikysena, kuriai 
trūko laisvumo ir reformų dva

sios. Buvo reiškiama viltis, kad 
įvykęs televizijos pokalbis 
bus parodytas per Vilniaus te
leviziją nepakeistas. Vakarų 
Šveicarijos televizija jį rodė 
dvi valandas rugsėjo 28-ją.

Lėktuvų incidentas
1987 m. rugsėjo 13 d. virš Ba

renco jūros sovietinis naikin
tuvas užkliudė norvegų žvalgy
bos lėktuvą. Norvegija pro
testavo, Maskva paskelbė, kad 
incidentas tiriamas. Skandina
vijos spaudoje pasirodė įvai
rių spėliojimų. Kai kas inci
dentą sieja su sustiprėjusią 
sovietinių oro pajėgų veikla 
po to, kai Raudonojoje aikš
tėje nusileido jauno vokiečio 
vairuojamas sportinis lėktuvas.

Kiti jieško ypatingesnių 
priežasčių. Stockholmo dien
raščio “Dagens Nyheter” ko
respondentas Bjoernas Lind- 
ahlis, rašydamas apie inciden
tą, klausė, ką Sov. Sąjunga no
rėjo nuslėpti nuo norvegų žval
gybos lėktuvo, nors ir jis ne
atmetė galimybės, kad rusus 
dabar kankina apsėdęs M. Rus
to “kompleksas”.

Norvegų ekspertai visaip 
spėlioja, ką reiškia tas inci
dentas virš Barenco jūros, ga
lėjęs liūdnai pasibaigti abie
jų lėktuvų pilotams. Vienas 
dalykas jiems abejonių neke
lia: sovietinis naikintuvas 
uodega užgavęs norvegų žval
gybos lėktuvo propelerį, ži
nojo, ką daro. Tai nebuvo atsi
tiktinė nelaimė. Pirmą kartą 
jis praskrido vos dviejų met
rų atstumu. To jau būtų užte
kę norvegų įgulai pagąsdinti. 
Naikintuvas pranyko, bet po 
penkiolikos minučių jis dar 
kartą pasirodė ir vėl pradėjo 
artėti. Tai galėjo baigtis fata
liškai. Matyt, pilotui buvo įsa
kyta taip elgtis. Kas paskatino 
tokį įsakymą, galima tik spė
lioti, bet norvegų žvalgybos 
lėktuvai paprastai seka povan
deninius laivus. Jau ne kartą 
jie pastebėjo operuojančius 
naujus sovietinius povande
ninius laivus.

Incidentas įvyko netoli so
vietinės Gremichos bazės. Gre- 
micha - tai nauja didelė lai
vyno bazė, kurios tikslią pozi
ciją tiktai pernai viešai pa
skelbė Norvegijos užsienio po
litikos institutas, tirdamas pa
lydovų nuotraukas. Šios bazės 
prieplaukos pastatytos patiems

(Nukelta į 3-čią psl.) 

įtraukiamos tarpkontinentinės 
šaunamos raketos, branduo
liniai sprogmenys abi ša
lis pasiekiančiuos bombone
šiuose. Antrąją sutartį pasi
rašyti Maskvoje M. Gorbačio
vas siūlo prez. R. Reaganui 
pirmojoje 1988 m. pusėje. Laiš
ke pabrėžiama, kad pagrindi
ne kliūtimi tai sutarčiai yra 
prez. R. Reagano žvaigždžių ka
rą primenančios gynybinės ra
ketos erdvėse. Šį kartą jos ne
minimos, kalbant apie pirmo
sios sutarties pasirašymą Va
šingtone, nors M. Gorbačiovas 
Maskvoj padarytam pareiški
me dėl jų buvo atsisakęs susi
tikimo su prez. R. Reaganu. 
Atrodo, reikalavimą sustab
dyti gynybinių raketų bandy
mus erdvėse dabar bus sten
giamasi susieti su antrąja su
tartimi, pusiau sumažinančia 
tolimųjų branduolinių ginklų 
skaičių.

Priežiūros reikalai
Abi pusės sutinka, kad pir

majai sutarčiai, panaikinan
čiai vidutinių nuotolių rake
tas Europoje, belieka išspręs
ti jos vykdymo priežiūros rei
kalus. Pirmiausia reikia sutar
ti įsileidžiamų inspektorių 
skaičių. Amerikiečiai reika
lauja teisės kasmet atlikti 15 
staigių patikrinimų sekančio 
dešimtmečio laikotarpyje. So
vietai metinius patikrinimus 
pirmajame penkmetyje siūlo 
sumažinti iki 5 kartų, antra
jame penkmetyje - iki 2-3 kar
tų. Taip pat reikia nustatyti, 
kieno lėktuvais tie inspekto
riai skraidys ir kaip ilgai jiems 
bus leista pasilikti tikrina
mose vietose. Amerika savo 
skriejančių bombų bazes tu
rėjo V. Vokietijoje, Belgijoje, 
Italijoje ir Britanijoje. Sovie
tų Sąjunga savo inspektorius 
norės nusiųsti ir į ten buvu
sias bazes, nors jos yra kitų 
valstybių teritorijose. Spau
doje apstu spėliojimų, jieš- 
kančių priežasties, dėl kurios 
M. Gorbačiovas, atsisakęs vyk
ti Vašingtonan, staiga pakei
tė savo nuomonę. Vieni teigia, 
kad kelionę Vašingtonan ban
dė sutrukdyti M. Gorbačiovo 
reformomis nepatenkinta opo
zicija kompartijos viršūnėse. 
Kiti perša priešingą mintį - 
esą buvo susirūpinta M. Gor
bačiovo saugumu. Juk Ameri
koje buvo nužudytas prez. J. 
F. Kennedis, jį pakeisti norė
jęs brolis Robertas, buvo su
žeistas ir dabartinis prez. R.
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raketos, povandeniniu laivu iš- 
•---------------------------------------------

Reaganas. Prisibijoma ir aten
tato prieš M. Gorbačiovą, ypač 
kai ten yra daug sovietų Sąjun
gos bei jos kompartijos priešų. 
Esą dėl to M. Gorbačiovas apsi
ribojo tik trim dienom Vašing
tone, atsisakydamas apsilanky
mo kitose vietovėse, nors anks
čiau sakėsi norįs pamatyti 
Ameriką.

Reformos Lenkijoje
Komunistinis gen. W. Jaru- 

zelskio režimas nutarė pradėti 
ekonomines ir iš dalies poli
tines reformas Lenkijoje. Sei
mas 387:0 balsų rezultatu, su
silaikius dviem atstovam, pa
tvirtino š. m. lapkričio 29 d. po 
41 metų pirmą kartą suplanuo
tą memorandumą. Juo bus pra
šoma tautos pritarimo ekono
minėms reformoms, dėl kurių 
trejetą metų lenkams teks ge
rokai susiveržti diržus, kol pa
galiau prasidės ekonominis 
krašto atkutimas, užtikrinan
tis geresnę ateitį. Dabartinė 
Lenkijos skola užsieniui yra 
pasiekusi $46,8 bilijono. Ji 
sparčiai auga, nes Lenkija ne
įstengia padengti net metinių 
skolos palūkanų. Gyventojų 
dauguma pritaria reformoms, 
bet yra nusistačiusi prieš kai
nų padidinimą. Dėl to memo
randume ir kalbama apie dir
žo susiveržimą trejų metų lai
kotarpiui. Net ir tautai atme
tus referendumą, komunisti
nis gen. W. Jaruzelskio reži- 

ęmas žada imtis atitinkamų 
priemonių krašto ekonomijai 
atstatyti. Reformos pradeda
mos dar prieš referendumą. Iš 
pareigų buvo atleista dvylika 
valdžios ministerių, nuo še
šiolikos iki aštuonių sumažin
tas pagrindinių valdžios agen
tūrų skaičius. Naujai įsteig
tos pramonės ministerijos mi- 
nisteriu gen. W. Jaruzelskis 
pasirinko televizorių gamyk
lai “Polkolor” prie Varšuvos 
vadovavusį J. Bilipą. Prem
jero pavaduotojas Z. Sadows
kis, paruošęs ekonominę pro
gramą, dabar paskirtas ir cent
rinės planavimo komisijos vir
šininku. Naujoji programa nu
mato valdinių gamyklų atpa
laidavimą nuo centrinės kont
rolės, sustiprinimą privačios 
iniciatyvos pastangų. Memo
randumu taipgi bus reikalau
jama tautos pritarimo ir len
kiško stiliaus demokratijos 
grąžinimo politiniam Lenki
jos gyvenimui.

l
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0 RELIGINIAME GYMME

Vyskupas lanko lietuvius Lenkijoje
Vyskupas Paulius Baltakis, paskatintas Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II ir pakviestas Lomžos 

vyskupo M. Paetzo, aplankė Suvalkų trikampio ir Lenkijos lietuvius 1987 m. vasarų

| Romų 1987.IX.30 atvyko Lie
tuvos vyskupų konferencijos 
pirmininkas, Kauno ir Vilka
viškio vyskupijų apaštalinis 
administratorius arkivyskupas 
Liudas Povilonis, lydimas sa
vo vyskupo pagalbininko Vlado 
Michelevičiaus ir Kauno arki
vyskupijos kanclerio mons. An
tano Bitvinsko. Romos orauos- 
tyje svečius sutiko Vatikano 
viešųjų reikalų tarybos sekre
toriaus pavaduotojas prel. Aud
rys Bačkis, tos pačios tarybos 
narys jėzuitas kun. Stanislaw 
Szlowieniec, Šv. Kazimiero ko
legijos Romoje rektorius prel. 
Algimantas Bartkus, prel. Anta
nas Jonušas, kun. Petras Čemeš- 
ka, kun. Vladas Delinikaitis ir 
kiti Romos lietuviai kunigai. 
Lietuvos vyskupų konferencijos 
pirmininkas arkiv. Liudas Povi
lonis yra pilnateisis Pasaulio 
vsykupų sinodo narys. Į Romą at
vyko dalyvauti sinodo sesijoje, 
kuri prasidėjo spalio 1 d. ir baig
sis spalio 30 d. Drauge su lietu
viais vyskupais į Romą atvyko 
Latvijos kardinolas Rygos arki
vyskupas Julians Vaivods, lydi
mas vyskupo pagalbininko Janis 
Cakuls ir dviejų kunigų.

Popiežius Jonas-Paulius II 
1987.X.2 savo privačiame bute 
priėmė svečius iš Lietuvos: Lie
tuvos vyskupų konferencijos 
pirm. Kauno ir Vilkaviškio vys
kupijų apaštalinį administrato
rių arkivyskupų Liudų Povilonį 
ir jo pagalbininkų vyskupų Vla
dų Michelevičių. Susitikimas 
užtruko apie pusantros valan
dos, nes darbo kambaryje pra
dėtas pokalbis buvo pratęstas 
prie vakarienės stalo. Šv. Tė
vas gyvai domėjosi Lietuvos ka
talikų gyvenimu ir jo problemo
mis: vyskupų bei kunigų veikla, 
Tarpdiecezine Kauno kunigų se
minarija, pasauliečių religinės 
sųmonės ugdymu, dvasiniais pa
šaukimais, vaikų ir jaunimo re
liginiu švietimu bei auklėjimu. 
Šeštadienio rytų arkivyskupas 
Povilonis dalyvavo Pasaulio 
vyskupų sinodo posėdyje.

Paryžiuje leidžiamas rusų iš
eivių laikraštis “Ruskaja Mysl” 
1987 m. rugsėjo 18 d. nr. infor
muoja, kad nepaisant sovietinės 
valdžios ir Saugumo pareigūnų 
trukdymų Šiluvos Dievo Motinos 
šventovę šiais metais aplankė 
apie 80.000 žmonių. 60.000 žmo
nių atliko išpažintį ir priėmė 
Komunijų. Vien tik rugsėjo 13 
d. iškilmingose pamaldose Šilu
voje dalyvavo apie 10.000 Lie
tuvos tikinčiųjų. Laikraštis ra
šo, kad du kartus - šeštadienį 
ir sekmadienį maldininkai ėjo 
Kryžiaus kelius. Šeštadienį pro
cesijai vadovavo kun. Rokas Pu- 
zonas, sekmadienį - kun. Anta
nas Gražulis.

Užsienio spauda pasiekusio
mis žiniomis, į milicijos būs
tinę Vilniuje buvo iškviestas 
vienas iš rugpjūčio 23 d. Vilniu
je įvykusios demonstracijos da
lyvių - Vytautas Bogušis. Dvi 
valandas Bogušį tardė pats KGB 
viršininkas Eismantas, kuris 
detaliai klausinėjo, ar tasai 
prisidėjo prie Vilniuje įvyku
sios demonstracijos organiza
vimo, klausė kų žinųs apie ki
tus asmenis, dalyvavusius de
monstracijoje, priekaištavo kam 
Bogušis pasirašęs drauge su ke
liais kitais asmenimis atvirų 
laiškų Sovietų Sųjungos gene
raliniam prokurorui protestuo
jant prieš milicijos grubų el
gesį su trimis nieku nenusikal
tusiais piliečiais - Nijole Sa- 
dūnaite, Robert Grigu ir kuni
gu Roku Puzonu. Tardymo me
tu Bogušiui pasiskundus KGB 
viršininkui Eismantui, kad anks
čiau buvęs saugumiečių sumuš
tas, šis atsakė: geriau būti fiziš
kai sumuštam, negu šešerius 
metus sėdėti. . .

Romoje 1987 m. rugsėjo mėne
sį įvyko tarptautinio katalikų 

intelektualų sųjūdžio “Pax Ro
maną” atstovų suvažiavimas šios 
organizacijos įsteigimo ketu
riasdešimtmečiui paminėti. Su
važiavime dalyvavo apie 300 at
stovų iš daugiau kaip 50 pasau
lio kraštų. “Pax Romana” sųjū- 
dis dabar turi 200.000 narių — 
krikščionių intelektualų 90 pa
saulio kraštų. Sųjūdyje dalyvau
ja taip pat ir tremtyje gyvenan
čių lietuvių krikščionių intelek
tualų atstovai. “Pax Romana” sų- 
jūdis skleidžia krikščioniškųjų 
mintį ir dvasių universitetinėje 
bei profesinėje aplinkoje, ugdo 
katalikų intelektualų savitar
pio bendravimų, svarsto laiko 
keliamas problemas, jieškoda- 
mas jom deramo sprendimo krikš
čioniškų principų šviesoje. Lie
tuviai į sųjūdį buvo priimti kaip 
pilnateisiai nariai 1925 m.

Amerikiečių negrų teisių gy
nėjo Martin Luther King našlė 
Coretta Scott King savo ir Mar
tin Luther King fondo vardu pa
siuntė laiškų Sovietų Sųjungos 
ambasadoriui Vašingtone, pra
šydama, kad sovietų vyriausy
bė išlaisvintų kunigų Alfonsų 
Svarinskų ir leistų jam vėl nor
maliai atlikti kunigiškas parei
gas. “Mes viliamės, - rašo laiš
ke, - Coretta King, kad genera
linis sekretorius Gorbačiovas 
palankiai priims prašymų ir bus 
atitaisyta kunigui Svarinskui pa
darytoji skriauda, atėmus jam 
priklausančias teises. Coretta 
King primena sovietų ambasa
doriui, kad kunigas Alfonsas 
Svarinskas yra religinės lais
vės Lietuvoje gynėjas ir vienas 
iš Tikinčiųjų teisėm ginti ka
talikų komiteto steigėjų, kad už 
taikingas pastangas ginant įsi
tikinimų laisvę apkaltintas ta
riama antisovietine agitacija 
bei propaganda ir nuteistas sun
kia kalėjimo bausme, kurių tebe- 
atlieka darbo lageryje. Coretta 
King atkreipia sovietų ambasa
doriaus dėmesį, kad kunigas Al
fonsas Svarinskas už tikinčių
jų teisių gynimų jau yra iš viso 
iškalėjęs 20 metų.

Maskvoje ortodoksų veikėjas 
ir žmogaus teisių gynėjas Alek
sandras Ogorodnikovas visuo
menei pateikė naujo periodi
nio leidinio “Krikščioniškų 
bendruomenių biuletenio” pir- 
mųjį numerį. Jis ta proga pri
vačiame bute surengtoje spau
dos konferencijoje pareiškė, 
kad naujas biuletenis savo dva
sia yra susijęs su ortodoksais, 
bet nori būti atviras ir dialogui 
su kitomis religijomis. Vienas 
šio laikraščio egzemplorius, - 
tęsė Ogorodnikovas, yra nusiųs
tas valdžios organams, iš kurių 
darbar yra laukiama oficialaus 
leidimo. Biuletenis buvo nu
siųstas ir Maskvos patriarcha
tui, bet atsiliepimo dar nesu
laukta.

Septintojo dešimtmečio pa
baigoje Ogorodnikovas Maskvo-' 
je įsteigė krikščioniškus jau
nimo seminarus ir kartu pogrin
dyje leido laikraštį “Bendruo
menė”. Už tai jis buvo nuteis
tas devynerius metus kalėti. 
1987 m. pavasarį Ogorodniko
vas buvo prieš laikų iš kalėji
mo paleistas. “Gorbačiovo atvi
rumo politika yra didžioji ma
no viltis”, pažymėjo Ogorodni
kovas spaudos konferencijoje. 
Jeigu nepasiseks gauti pagalbos 
iš valstybinių spaustuvių, tai 
biuletenis bus leidžiamas ir 
spausdinamas savarankiškai. 
Laiške kompartijos CK nariui Ja
kovlevui Ogorodnikovas “Krikš
čioniškų bendruomenių biulete
nio” reikalingumų pagrindžia 
tuo, kad ortodoksams yra būti
nas nepriklausomas, svarbius ir 
aktulius religinio gyvenimo 
klausimus nagrinėjantis laik
raštis. Šis laikraštis esųs nau
jo, pakitusio dvasinio gyve
nimo mūsų visuomenėje išraiš
ka. Jis atspindi mūsų visuome
nės dvasių. CIL

KUN. EDMUNDAS PUTRIMAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Dalyvavo apie 100 tikinčių
jų. Giedojo tas pats mergaičių 
choras iš Vroclavo apylinkės.

6 v.v. visi lietuviai susirin
ko savo būstinėje, kur buvo 
suorganizuota cepelinų vaka
rienė. Įdomu buvu sužinoti, 
kad viena lenkaitė ekonomis
tė, kuri domisi lietuviais ir 
Lietuva, aktyviai padėjo su- 
organizuot vakarą, iškepda
ma įvairių pyragų su lietuviš
kais įrašais.

Iš pasakytų kalbų buvo maty
ti, kad jų rūpesčiai lietuviš
kumo srityje yra tokie patys, 
kaip Amerikoje, V. Europoje 
ir kitur, nes esame ateiviai. 
Padėtis Suvalkų trikampyje 
yra kitokia, nes tie žmonės 
yra savoj žemėje.

Aušvice
Rugpjūčio 24 d. išvažiavome 

aplankyti buvusio Aušvico 
nacių koncentracijos lagerio. 
Ten buvo nužudyta “Cyclon B” 
dujomis milijonai žmonių. 
Žuvo ir lietuvių, nes viename 
žemėlapyje rodė strėlę, vedan
čią iš trijų Baltijos kraštų 
Aušvico link. Vienuolikto ba
rako rūsyje buvo nukankintas 
šv. Maksimilijonas Kolbe, 
OFM Con. Ta vieta papuošta 
gėlėmis, žvakėmis ir plaka
tais.

Popiežiaus gimtinėje
Iš Aušvico nuvykome į Va- 

dovicų (Wadowice) miestuką. 
Čia gimė ir augo dabartinis 
popiežius Karolis Wojtyla. 
Dar stovi namas, kuriame jis 
gimė. Bazilikoje, kur jis buvo 
pakrikštytas ir priėmė pirmą
ją Komuniją bei Sutvirtinimo 
sakramentą, yra mažas šv. Ka
zimiero paveikslas, vaizduo
jantis jį, besimeldžiantį prie 
Vilniaus katedros durų.

Baigėme dieną apsistodami 
Kalvarijoje, kur gyvena Kro
kuvos pranciškonai. Pranciš
konai iš šios provincijos vy
ko į Lietuvą kaip misijonie- 
riai. > J I J • > ji • c . ■ ■ .

Mus nuoširdžiai priėmė tos 
seminarijos rektorius, buvęs 
viceprovincijolas. Buvo ma
lonu išgirst, kaip pas juos 
pašaukimų skaičius kasmet 
auga. Po vakarienės išėjome 
pamatyti dalį kalno, kur yra 
Kryžiaus keliai, 7 km ilgumo 
su 42 koplyčiom. Toji vieta yra 
antra garsiausia Lenkijoje 
po Čenstakavos. Vakare dide
lis būrys jaunimo susirinko 
aplink Marijos statulą ir, lai
kydami po žvakę, giedojo gies
mes daugiau kaip valandą. 
Apylinkė kalnuota, ir jų bal
sai labai gražiai aidėjo.

Jogaila, Jadvyga, Pilsudskis
Sekantį rytą atsilaikėme 

Mišias prie stebuklingo Mari
jos paveikslo, kurį Šv. Tėvas 
vainikavo 1983 m. apsilankymo 
metu Krokuvoje. Po pusryčių 
nuvažiavome į Krokuvą, kur 
pirmiausia aplankėme Vave- 
lio katedrą. Ten palaidotas 
vyskupas kankinys šv. Stanis
lovas, o šalia jo — Jogaila. 
Jadvygos pelenus Šv. Tėvas 
perkėlė prie altoriaus, kur 
ji dažnai melsdavosi, prie 
stebuklingojo kryžiaus. Ant 
jos karsto yra nupieštas Vy
tis ir šalia jo — lenkų Erelis.

Aplankėme Mickevičiaus ir 
Senkevičiaus kapus. Kated
ros požemiuose palaidoti Len
kijos kunigaikščiai ir Pil
sudskio kūnas. Ant pastarojo 
koplyčios vartų matyti dide
lis Vytis ir Erelis, o pačioje 
koplyčioje — Aušros Vartų Ma
rijos paveikslas ir lenta su 
paaiškinimais apie jo laimė
jimus valdant Lenkiją. Jo šir
dis palaidota Vilniuje.

Pačioje Vavelio pilyje, kur 
Jogaila gyveno, yra daug kam
barių, papuoštų Lietuvos Vy
čiu. Netoli pilies, prie pagrin
dinio turgaus, miesto centre, 
stovi didelė Mickevičiaus sta
tula su įrašu “Tautos sūnui — 
tautai”.

Iš ten nuėjome aplankyt Žal
girio mūšio paminklo. Viršuje 
ant žirgo sėdi karalius Jogaila, 
jo priešakyje stovi su kardu 
mūsų Vytautas, o po jo kojom 
guli nugalėtas kryžiuočių ma
gistras. Paminklo šonuose yra 
vaizduojami lietuvių, lenkų 
ir totorių kareiviai.

Čenstakavoje
Po pietų išvykome į Čensta

kavą, kur tuo metu posėdžiavo 
Lenkijos vyskupai ordinarai 
(apie 25), ir pagalbininkai — 

iš viso 45 vyskupai. Gavę po 
kambarį svečių namuose, ku
riuos Šv. Tėvas savo lėšomis 
pastatė, aplankėme vienuoly
ną, baziliką, muziejų, Mari
jos koplyčią ir Kryžiaus ke
lius. Vakarienės metu teko 
pasikalbėti su kardinolais 
bei vyskupais. Rugpjūčio 26 d. 
buvo Čenstakavos Marijos 
šventė. 8 v.r. 50 kunigų kon- 
celebravo prie stebuklingojo 
Marijos paveikslo, jų tarpe 
ir kan. A. Jurkevičius, kun. 
Br. Kuculis ir kun. E. Putri
mas. 10.30 v.r. įvyko pamaldos 
lauke, kur Šv. Tėvas, lankyda
mas Čenstakavą, atnašavo Mi
šias. Dalyvavo 250,000-300,000 
asmenų, daugiausia jaunimo, 
kuris kaip piligrimai atėjo 
pėsti iš visos Lenkijos daly
vauti šiose iškilmėse.

Mišias atnašavo Krokuvos 
arkivyskupas kard. Macharski, 
Newarko arkivysk. Theodore 
McKarick, arkivyskupas iš 
Brazilijos ir vysk. P. Baltakis. 
Mišių pradžioje pauliečių 
vienuolijos generolas J. Pla- 
tek pasveikino dalyvaujančius 
kardinolus bei vyskupus. Kai 
paminėjo lietuvių vyskupą 
Baltakį, minia plojo kelias 
minutes.

Pamokslą pasakė kard. J. 
Glemp. Aukojimo metu Mari
jos koplyčiai buvo įteiktas 
visų Lenkijos lietuvių vardu 
didelis metalinis Lietuvos 
600 m. krikšto sukakties me
dalis, padarytas Lietuvoje. 
Kard. Macharski medalį per
davė pauliečių generolui ir 
prašė jį pakabint kuo arčiau 
Marijos paveikslo, nes tas 
simbolis išreiškia Lietuvos 
ištikimybę Kristui. Genero
las parodė medalį miniai, kuri 
garsiai pradėjo ploti.

Vyskupo Baltakio žodis
Komunijos metu vyskupas 

Baltakis buvo pakviestas da
linti Komuniją kardinolam, 
vyskupam bei prelatam, kurie 
sėdėjo netoli pagrindinio al
toriaus. Prieš Mišių pabaigą 
kalbėję, koncelebrantai sve
čiai vyskupai. Štai vysk. Bal
takio sveikinimo pagrindinės 
mintys.

“Kiekviena tauta vadina Ma
riją skirtingais vardais — 
Čenstakavos, Vilniaus Aušros 
Vartų, Fatimos, Gvadalu- 
pės . . . bet Ji yra viena ir ta 
pati mus visus mylinti moti
na .. . Mielas jaunime, jūs esa
te mūsų viltis. Jūsų pamaldu
mas į Mariją užtikrina K. Bend
rijai ir pasaului gražesnį ry
tojų, taiką ir sugyvenimą tarp 
tautų... Aš negaliu užbaigti 

Seinų lietuviai išeina iš popietinių savo pamaldų bazilikoje, kurioje ilgą 
laiką buvo draudžiama turėti lietuviškas pamaldas Nuotr. E. Putrimo

Prie lietuvių kankinių kapo Lenkijos Pucke, kur yra palaidoti 1945 m. kun. 
ALFONSAS LIPNIŪNAS ir ANTANAS ŠAPALAS. Juos 1987 m. vsasarą 
aplankę (iš kairės): vysk. PAULIUS BALTAKIS, Slupsko lietuvių drau
gijos pirmininkas, kan. ALFONSAS JURKEVIČIUS, kun. BRONIUS 
KUCULIS Nuotr. E. Putrimo

PADĖKA
Mano mylimas vyras

a.a. ČARLIS-KAZIMIERAS AMBRASAS 
mirė 1987 metų rugsėjo 24 dieną 

Bellechasse ligoninėje Montrealyje.
Reiškiu padėką klebonui kun. St. Šileikai, SDB, už ligo

nio lankymą, ligonio sakramentą, maldas prie karsto koply
čioje, šv. Mišias, pamokslą, apeigas kapinėse.

Dėkoju sol. A. Kebliui už giedojimą per Mišias ir kapinė
se, choristams iš abiejų parapijų ir solo giedojimą J. Skėriui. 
Nuoširdus ačiū Onutei Lukauskienei už nuolatinį ligonio lan
kymą, L. Bohemier ir Elzbietai Tanonienei už administracinį 
laidotuvių tvarkymą.

Dėkoju už paaukotas Mišias, maldas, gėles, gausias už
uojautas raštu, žodžiu, dalyvavimą laidotuvėse, palydėjimą 
(kapines. ,

Nuoširdžiai dėkoju p. Kurilienei ir jos padėjėjom už lai
dotuvių pietų paruošimą, mieloms ponioms už pyragų iške- 
pimą.

Likau viena, tačiau jūsų visų čia paminėtų ir kitų gerų bi
čiulių nuoširdumo dėka jaučiuosi neužmiršta. Iš širdies dėko
ju visiems.

Jūsų Izabelė A m b ras i e nė

Canadian 0trt j®emori alsi Htb.
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

savo žodžio neišreiškęs ypatin
gos padėkos Šv. Tėvui bei vi
siem Lenkijos vyskupam, ypač 
vysk. J. Paetz už nepaprastą 
nuoširdumą ir organizuojamas 
maldas už Lietuvą .. .” Po kiek
vieno sakinio minia vis paplo
davo. Vysk. Baltakis kalbėjo 
lietuviškai, jo kalbą vertė į 
lenkų kalbų kun. A. Jurkevi
čius.

Pas kardinolų
Po iškilmingų pietų išvyko

me drauge su Vroclavo arki
vyskupu kardinolu Gulbinavi- 
čium į Vroclavą vakarienei. 
Vaišėse dalyvavo Vroclavo 
vyskupas pagalbininkas Ta
deusz Rybak, vysk. Josef Paz- 
dur ir vysk. Josef Michalik (bu
vęs lenkų kolegijos rektorius 
Romoje). Kardinolas vaišino 
lietuvišku krupniku iš Vil
niaus, mums lietuviškai pa
dainavo ir net lietuviškai kal
bėjo. Jis labai domėjosi lie
tuvių išeivijos gyvenimu.

Pirmadienio rytų buvome 
pakviesti į koncelebruotas 
Mišias su kard. Gulbinavi- 
čium Vroclavo katedroje. Tai 
buvo atidarymas 17-tos pasto
racinės studijų savaitės dva
siškiams. Kardinolas Mišių 
pradžioje pareiškė: “Kai Lie
tuva su Kristumi įeina į sep
tintąjį šimtmetį, mes turime 
nešti Kristų į dabartinį gyve
nimą”.

Mišių pabaigoje vysk. Bal
takis pasveikino studijų sa
vaitės dalyvius, išreikšdamas 
padėką kardinolui už nuošir
dų priėmimą. Po pamaldų kar
dinolas ir vyskupas Baltakis 
perkirpo garbės juostelę ofi
cialiai atidarant nuotraukų 
parodą apie Šv. Tėvo lanky
mąsi Lenkijoje. Viena iš nuo
traukų buvo lietuvių delegaci
ja, prel. Dzermeikos lydima, 
su dideliu transparentu, ant 
kurio buvo įrašyta “Lituania”. 
Ši delegacija neš'ė auką Šv. 
Tėvui Mišių metu Varšuvoje. 
Ta nuotrauka buvo įdėta į Va
tikano laikraštį. Italijos spau
da teigė, kad ta delegacija bu
vo iš okupuotos Lietuvos.

Iš parodos nuėjome į Vroc
lavo seminariją, kur prasidė
jo studijų savaitė. Pirmą pa
skaitą labai įdomiai skaitė 
vysk. Michalik. Joje taip pat 
dalyvavo vysk. Baltakis, kan. 
Jurkevičius, kun. Kuculis ir 
kun. Putrimas.

Varšuvos lietuviai
Rugpjūčio 30 d., 12 v., vysk. 

Baltakis drauge su kan. Jurke
vičium bei kun. Putrimu atna-

(Nukelta į 6-tą psl.)

AfA 
Inžinieriui 

LEOPOLDUI BALSIUI 
mirus,

reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai LYDIJAI, 
sūnums - dr. ARUI, RIMUI su šeimomis ir vai
kaičiams -

Petras ir Jaquelina Reginos

Kanados lietuvių žurnalistų sąjungos 
revizijos komisijos nariui

AfA 
LEOPOLDUI BALSIUI

mirus,

reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai LYDIJAI, 
sūnums - dr. ARUI ir RIMUI, vaikaičiams, gimi
nėms ir artimiesiems -

Kanados lietuvių žurnalistų sąjunga 
—

Vilniaus krašto lietuviui, 
knygos “Vilnius tarp audrų” autoriui

JERONIMUI CICĖNUI
po ilgos ligos mirus JAV-se,

jo žmonai PETRONĖLEI, giminėms, artimiesiems, 
bičiuliams ir jo gerbėjams reiškiame gilią užuojautą -

Vilniaus krašto lietuvių sąjunga
Kanadoje

MYLIMAI MAMYTEI
AfA 

ADELEI DAUGINIENEI
iškeliavus amžinybėn, 

jos dukrą LINĄ JUZUKONIENĘ, sūnų VALTERĮ, ,’ 
su žmona, sūnų BRONIŲ, vaikaičius -ALGĮ, RŪTĄ,"

VIDĄ, VALĮ, RIČARDĄ ir jų šeimas bei kitus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame-

J. ir B. Sriubiškiai 
V. ir B. Saulėnai 
P. ir J. Šablinskai 
O. Skrebūnienė

J. Vingelienė
D. ir M. Regina
E. Draudvilienė 
S. J. Andruliai



Lietuvių išeivijos vyskupui PAULIUI BALTAKIUI, OFM, baigus lankyti Suvalkų trikampio ir Lenkijos lietuvius, 
Varšuvos orauostyje susirinko jo išleisti vietiniai ir iš kitur atvykę lietuviai bei nelietuviai. Kairėje matyti prel. 
IGNAS DZERMEIKA, vysk. PAULIUS BALTAKIS, Lomžos vyskupas JULIUS PAETZ, dr. BRONIUS MAKAUS
KAS, kan. ALFONSAS JURKEVIČIUS ir kiti Nuotr. E. Putrimo

Metinis VLIKo seimas

Ateistinei “Bangai” atsako tikintieji
Iš okupuotos Lietuvos pongrindžio “Kronikos” 73-čio numerio

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
2. Laidotuvės ne pagal įsta

tymus. Sektretorė cituoja 48-tą 
religinių susivienijimų nuosta
tą, kuris leidžia atlikti pamal
das be valdžios atsiklausimo 
religinio kulto pastatuose, 
ir 50-tą, kuris draudžjia reli
gines procesijas, apeigas ... 
lauke be atsiklausimo. Ji pa
brėžia, kad aš su tikinčiaisiais 
50-to nuostato ir nesilaikau, nes 
palydžiu laidotuvių procesiją 
į kapines.

Atsakymas:
(1) Sekretorė, kaltindama ku

nigą ir tikinčiuosius už “nele
galias laidotuves”, remiasi Re
liginių susivienijimų nuosta
tais. Bet tie patys nuostatai yra 
nelegalūs, tikintiesiems ir ku
nigams prievarta primesti, 
jie priešinasi Bažnyčios kano
nams ir tuo pačiu sąžinės lais
vei, net tarybinei konstituci
jai, kuri garantuoja sąžinės 
laisvę ir valstybės atskyrimą 
nuo Bažnyčios. Bažnyčių suval- 
stybinimas, bažnytinių turtų 
administravimas pagal valsty
binius nuostatus priešinasi 
bažnytiniams įstatymas — ka
nonams 1518 — 1551, bažnyti
niai komitetai, per kuriuos 
valstybė kišasi į bažnyčių vi
daus tvarką ir pačią bažnyčią 
pajungia sau, priešinasi ne 
tik Bažnyčios įstatymams, 
bet ir tarybinei konstitucijai 
(50 str.). Religinių susivieniji
mų nuostatai nurodo, kad in
ternatuose ligoniai tik sunkioj 
ligoj ar mirdami tegali priimti 
sakramentus (49 str.). O tada 
kur sąžinės laisvė sveikiems?! 
Kunigams draudžia lankyti sa
vo tikinčiuosius — kalėdoti 
(45 str.). o Bažnyčia tai įsako. 
Yra daugybė atvejų, kur nuo
statai priešingi sąžinės laisvei 
ir konstitucijai. Konstitucijos 
garantuojama sąžinės laisvė 
apsupta visokiais nuostatais, 
draudimais, bausmėmis, admi
nistraciniais potvarkiais taip, 
kaip kalinys lageryje kelerio
pa spygliuota tvora. Laisvė pa
imta į nelaisvę. Todėl nenuo
stabu, kad Lietuvos kunigai 
ne kartą rašė pareiškimus su 
parašais valdžiai, kad jie ne
gali laikytis tokių nuostatų, 
kurie priešingi Bažnyčios ka
nonams, sąžinės laisvei ir tuo 
pačiu tarybinei konstitucijai.

Kitose komunistinėse šalyse 
taip pat Bažnyčia atskirta nuo 
valstybės, bet ten laikomasi 
konstitucijos, todėl tikintieji 
turi kur kas daugiau ir sąžinės, 
ir Bažnyčios laisvės. Pvz. Len
kijoje į bažnyčią laisvai eina 
mokytojai, moksleiviai, tarnau
tojai; tikintieji turi savo spau
dą, laisvai dėsto religiją bažny
tiniuose pastatuose, viešai vei
kia vienuolynai, procesijos 
eina gatvėmis, tūkstančiai mal
dininkų keliauja į Čenstakavą 
su vėliavomis ir kryžiais, stato 
naujas bažnyčias... O kaip 
pas mus?!

Ten valstybė nesikiša į kan
didatų kunigų seminarijon 
priėmimą, o mūsuose kiekvie
nas kandidatas pirma turi per
eiti per Saugumo ir kulto įga
liotinio įstaigas, gauti iš jų su
tikimą. Įgaliotinis apriboja 
klierikų skaičių, nors kunigų 
Lietuvoje labai trūksta. Vysku
pai be įgaliotinio sutikimo ne
turi teisės skirstyti kunigus po 
parapijas. Tikintieji už savo 
bažnyčias turi mokėti dides
nius mokesčius ... Net ir įni
rusiems neduodama laisvės —

ant jų kapų draudžiama staty
ti kryžius.

(2) 1966 metais valdžia at
spausdino “Apeigyno Lietuvos 
vyskupijoms” II d. Jis valdžios 
gerai išcenzūruotas ir įgalioti
nio aprobuotas. Jame nustaty
tas laidojimo būdas: kryžius 
ir dvi vėliavos eisenos prieša
kyje, o kunigas eina prieš kars
tą (256-285psl.). Tokio laidoji
mo būdo Bažnyčia laikosi jau 
600 metų. Kunigo pareiga ir 
teisė laidoti taip, kaip nuro
dyta Apeigyne.

(3) Religijų reikalų įgalio
tinis K. TUMĖNAS 1977 metais 
telegrama mane išsikvietęs į 
Vilnių dėl mano įteikto pareiš
kimo laidotuvių klausimu aiš
kiai pasakė: “Neškite kryžių, 
kunigas gali lydėti numirėlį”. 
Apie tai K. TUMĖNAS pranešė 
ir Klapėdos rajono vykdomojo 
komiteto pirmininko pavaduo
tojui A. LEITAI. Mes to ir laiko
mės, nes tai sutinka su Bažny
čios ir konstitucijos nuosta
tais, o ne su ateistų apetitu vis 
labiau prispausti tikinčiuo
sius, juos padaryti visiškais 
beteisiais.

3. Vaikų rengimas išpažin
čiai ne pagal įstatymus. Tuo 
kaltina sekretorė J. SURPLIE- 
NĖ mane ir tikinčiuosius, rem
damasi mokyklos atskyrimu 
nuo Bažnyčios ir 17, 18 religi
nių susivienijimų straipsnių 
pažeidimu.

Atsakymas
(1) Konstituciją, pagrindinį 

įstatymą, reikia pritaikyti prak
tikoje. Kitose valstybėse Baž
nyčios atskyrimas nuo mokyk
los suprantamas taip: religija 
nedėstoma mokyklose, bet tuo 
nedraudžiama religinei bend
ruomenei turėti savas mokyk
las. Pvz. Lenkijoje, Demokra
tinėje Vokietijoje, Vengrijoje 
ir kitur tikinčiųjų vaikus re
ligijos moko bažnytiniuose pa
statuose. Yra atskiri ir vaikų 
darželiai. Taip yra išlaikoma 
sąžinės laisvė. Tuo tarpu reli
giniai nuostatai mūsų krašte, 
kurių taip verčia laikytis val
diški bedieviai, atima iš tikin
čiųjų religijos ir sąžinės lais
vę, kurią garantuoja konstitu
cija ir žmogiškoji prigimtis.
Praktikoje savo elgesiu ateis

tai pralenkia net nuostatus, jie 
prieina prie juokingiausių ab
surdų: dviejų vaikų klausinė
ti, egzaminuoti iš tikėjimo da
lykų negalima, nes tai, jų tvirtu 
įsitikinimu, jau mokykla. Kai 
ateistinė propaganda neduoda 
norimų vaisių, o tėvai ir toliau 
veda' savo vaikus į bažnyčią, 
kad čia jie būtų supažindinti 
su tikėjimo tiesomis, — komi
sijomis ir administracinėmis 
baudomis persekiojami tie, ku
rie darbu užimtiems tėvams 
padeda paruošti jų vaikus pir
mai išpažinčiai ir Komunijai. 
Pvz. šių metų liepos 9., kai Gar
gždų bažnyčią prieš vakarines 
pamaldas prisirinko didokas 
būrys vaikų su motinomis ir 
kitais tikinčiaisiais pasitik
rinti pas mane tikėjimo žinias, 
kad gautų kortelę išpažinčiai

Į bažnyčią staiga, be jokios 
pagarbos įsiveržė būrys kažko
kių tarnautojų. Tarp jų buvo 
J. SURPLIENĖ, finansų sky
riaus vedėja Z. VITKUTĖ, so
cialinio aprūpinimo viršinin
kas ŠUMINAS ir kiti. Kaip tik 
tuo metu visiems vaikams pa
sakiau: “Kas nori gauti korte
lę, teišeina į šventorių pasi
tikrinti žinių.” Ėjau aš ir daug 
vaikų su motinomis iš paskos. 

Finansų skyriaus vedėja bažny
čioje sušuko: “Kur vedi vai
kus?” Šventoriuje po vieną 
prie ten esančių motinų juos 
ir tikrinau. Staiga iš bažnyčios 
išbėgo socialinio aprūpinimo 
viršininkas ir pradėjo jieško- 
ti kunigo. Motinos ŠUMINO 
prie kunigo neprileido. Pro
testuodamos jos pareiškė: 
“Mums reikalingas kunigas, 
mes paruošėm vaikus ir atve- 
dėm patikrinti.” Viršininkas 
iš tolo šaukė: “Mokai katekiz
mo, ar pasirašysi aktą?” “Nesi- 
rašysiu jokių aktų”, — atsakiau. 
Girdėjosi, kaip motinos ir mo
čiutės juos mokė: “Kokie jūs 
lietuviai!. ..” Komisija pasi
šalino, o aš tikrinau vaikų ži
nias toliau, daviau korteles 
išpažinčiai.

Kitą dieną miesto vykdoma
jame komitete paklausiau sek
retorę J. SURPLIENĘ, kas va
kar dieną buvo atsilankę į baž
nyčią. Ji paaiškino, kad tai bu
vusi komisija, kuri surašė aktą 
ir įteikė jį Klaipėdos rajono 
vykdomojo komiteto pirminin
ko pavaduotojui LEITAI.

Štai kaip praktikoje atrodo 
konstitucijos 50 straipsnis: 
“LTSR piliečiams garantuoja
ma sąžinės laisvė ... Bažny
čia atskirta nuo valstybės ir 
mokykla nuo bažnyčios.” Vals
tybės ir mokyklos atstovai šei
mininkauja bažnyčioje. Kons
titucijos 50 str. įsako: “Kursty
ti nesantaiką ir neapykantą 
ryšium su religiniais tikėji
mais draudžiama.” O ką daro 
ateistai?

(2) Net religinių susivieni
jimų 17 str. leidžia vaikų ir jau
nuolių specialius susirinki
mus, turinčius ryšį su kulto 
atlikimu. O išpažintis ir šv. Ko
munija kaip tik priklauso prie 
kulto, ir kunigai turi pareigą 
juos paruošti. Bažnyčiose toks 
ruošimas ir mokymas vyksta 
kasdien pamokslų metu, kate- 
keze suaugusiems. Ar tai jau 
mokykla?

Sekretorė liepia aprūpinti 
tik ligonius ir mirštančius, 
Kristus-Dievas įsako: “Eikite 
ir mokykite visas tautas.” Taigi 
ko kunigai turi labiau klausy
ti? Ateistės J. SURPLIENĖS 
ar Kristaus?

(3) Nors ateistai visokiais 
būdais stengiasi atimti iš tikin
čiųjų galimybę tikėjimą giliau 
pažinti ir jau 40 metų prievarta 
visiems bruka ateizmą, sekre
torė J. SURPLIENĖ negali 
džiaugtis, kad mažėja tikin
čiųjų skaičius Lietuvoje, kad 
vaikai tik už dovanas lanko 
bažnyčią, praktikuoja tikė
jimą.

Mes prašome jus paveikti 
ateistus-komunistus, kad jie 
laikytųsi konstitucijos ir vi
siems suteiktų sąžinės laisvę, 
kurią garantuoja pagrindinis 
šalies įstatymas.
Gargždai, 1986.IX.27.
Po pareiškimu pasirašė kun. 
A. ŠEŠKEVIČIUS ir 682 tikin
tieji

Dr. Gina J. Ginčauskaitė
optome tris t ė

1551 Bloor St. W , 
Toronto, Ont. M6P 1 A5

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
tei. 532-7115

Susitarus priima pacientus ir vakarais

J. V, DANYS

Seimo išvakarėse
VLIKo seimo atstovai ir sve

čiai 1987 m. spalio 9 d. vakare 
susirinko į Montrealio Aušros 
Vartų parapijos salę (kur vyko 
visi seimo posėdžiai) susipa
žinimui. Seimo rengėjų komi
teto pirm. J. Šiaučiulis visus 
pasveikino, pristatė VLIKo ir 
Tautos fondo valdybas, seimo 
garbės ir rengėjų komitetų na
rius.

Gilbert Chartrand, atstovau
jantis Verduno apylinkei (ku
rioje yra AV parapija) federa
ciniame parlamente susirinku
sius pasveikino savo ir minis- 
terio pirmininko vardu. To
liau programai vadovavo VLI
Ko vicepirm. V. Jokūbaitis; 
dalyvaujantieji galėjo pateik
ti klausimus, į kuriuos atsaki
nėjo VLIKo valdybos nariai.

Kiek vėliau atvyko Lietuvos 
Helsinkio grupės narys prof. 
Vytautas Skuodis su žmona 
ir dukterimi. Prof. Skuodis po 
septynerių metų kalėjimo kon
centracijos stovyklose buvo 
išleistas į JAV-bes. Jis pada
rė trumpą pranešimą, atidė
damas ilgesnį sekančiai dienai.

Pirmas posėdis
Šeštadienį, spalio 10, po re

gistracijos ir rengėjų k-to pirm. 
J. Šiaučiulio žodžio, seimą ati
darė VLIKo valdybos pirm. dr. 
Kazys Bobelis ir pakvietė kun. 
P. Dilį invokacijai.

Seimo posėdžiams vadovauti 
buvo pakviestas K. Burba pir
mininku, S. Jakaitis, V. Šoliū- 
nas ir P. Narutis vicepirmi
ninkais.

Žodžiu sveikino atstovai: 
KLB krašto valdybos, Tautinio 
lietuvių sąjūdžio. Reorgani
zuotos lietuvių bendruome
nės, Lietuvos darbo federaci
jos, BALFo, ALTos ir radijo 
“Leiskit į tėvynę”. Dr. P. S. Dar- 
gis dėkojo VLIKui už pakvie
timą į seimą ir suteiktą garbę 
kalbėti. Pasak jo, VLIKas esąs 
“vienintelis veiksnys, turįs 
tautos mandatą” ir “jokie kvis- 
linginiai koloborantai, apva
laus stalo statistai neturi tei
sės kalbėti išeivijos ar oku
puotos Lietuvos vardu. Nors 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės ‘vadeivos’ bando sodinti 
VLIKą į politinės komisijos 
kėdę, (R)LB niekada neleis 
“politiniams avantiūristams” 
bandyti VLIKą sužlugdyti tie
siogiai pasitarnaujant bolševi
kinėms okupanto užmačioms”.

Tai grupė, pasivadinusi Re
organizuota lietuvių bendruo
mene, Amerikoje žinoma kaip 
“reorgai”, kad nesumaišytų su 
tikrąją Lietuvių Bendruome
ne, kurios dalis Kanadoje yra 
vienintelė ir jau 38 metai at
lieka visus kultūrinius bei po
litinius darbus.

Po žodinių sveikinimų gau
sius pasveikinimus raštu per
skaitė VLIKo reikalų vedėja 
Margarita Samatienė.

Pagrindinis pranešimas
VLIKo tarybos pirm. G. Kaz

lauskas pranešė apie įvyku
sius keturis tarybos posėdžius. 
Pranešime trumpai apibūdino, 
kas posėdžiuose svarstyya ir 
paminėjo kai kuriuos nutari
mus. VLIKo-ELTos 1987 m. są
mata yra $171,620. Nutarta įei
ti į Amerikos lietuvių tarpor- 
ganizacinę komisiją gynimui- 
si prieš OSI kaltinimus. Kar
tu su estais ir latviais įsteig
tas informacijos biuras Štras- 
burge, Prancūzijoje, kuriam 
vadovauja Algis Klimaitis; biu
ro išlaikymui skiriama $40,000.

Pagrindinį pranešimą apie 
metinę veiklą padarė VLIKo 
valdybos pirm. dr. K. Bobelis. 
Iš tikrųjų padarė savo devy- 
nerių metų pirmininkavimo 
apžvalgą, dar ir trumpai pa

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 įvai
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.

minėdamas eilę įvykių, buvu
sių 30 metų prieš tai.

Per 44 metus daug kas pasi
keitė, keitėsi ir VLIKo meto
dai. Reikia stebėti ir sekti nau
jas apraiškas kaip “glasnost” 
ir “perestroika”.

Iki 1975 m. Helsinkio akto 
(HA) pasirašymo veikimas rė
mėsi pastangomis atstatyti 
Lietuvos “status quo” ir išlai
kyti simbolinį diplomatijos 
pripažinimą. HA davė galimy
bę išeiti į tarptautinį forumą, 
nors daugelio HA buvo pa
smerktas (kritikai nurodo, kad 
Helsinkio aktu Lietuva, Latvi
ja ir Estija tapo išbraukta iš 
suvereninių Europos valsty
bių šeimos ir kad patvirtino 
faktišką Potsdamo naujų sie
nų nustatymą).

VLIKas dalyvavo HA konfe
rencijose Belgrade 1977, Mad
ride 1979, Otavoje 1985, Berne 
1986 ir Vienoje 1986 (dar bu
vo Stockholme ir Budapešte). 
Gerai buvo pasiruošta Madri
du! ir Vienai. Otavos konfe
rencija davė mažai naudos, 
nes Kanados valdžia neleido 
etninėms grupėms arba NGO 
(nevaldinėm organizacijom) 
konferencijos rūmuose lanky
ti valstybių delegacijas. Dr. K. 
Bobelis pabrėžė, kad tai bu
vo keista ir nesuprantama, nes 
Belgrade, Madride ir Berne 
(pagal dr. B.) tai buvo galima 
laisvai daryti. Pareiškė, kad 
Kanados baltiečiai ir ukrai
niečiai neparodo pakankamo 
aktyvumo ir turėtų šiuos daly
kus “stipriau paspausti, kad 
daugiau tai nepasikartotų”.

Vienos konferencijoje VLI
Kas su estais ir latviais daly
vavo didingoje demonstraci
joje, ekumeninėse pamaldose 
ir didelėje spaudos konferen
cijoje austrų spaudos rūmuo
se, kurioje Amerikos ambasa
dorius padarė pareiškimą, 
remdamas Baltijos valstybių 
reikalus.

Dar paminėjo 1983 m. Euro
pos parlamente VLIKo (? JVD) 
pateiktą rezoliuciją, reikalau
jančią pasmerkti sovietus pa
gal 45 baltįečių (tarp jų 35 lie
tuvių) 1979 m, paskelbtą me
morandumą dėl Ribbentropo- 
Molotovo sutarties, 1985 m. įvy
kusį Kopenhagos tribunolą, 
kurio nutarimai dabar daug 
kur cituojami, ir Baltijos lais
vės bei taikos žygį. Šie abu at
vejai plačiai nuskambėjo Eu
ropoje ir kitur. Pranešėjas 
kvietė pasižiūrėti į paruoštą 
įspūdingą spaudos iškarpų 
knygą. (Atrodo, tai yra dalis 
didelio rinkinio, paruošto lat
vių Wilma Teness ir Ūgis Ber- 
zinš Švedijoje).

1987 m. sausio mėn. Europos 
taryba priėmė naują rezoliu
ciją, paremiančių baltiečių 
siekius. Po to VLIKas įteikė 
atitinkamą memorandumą ir 
birželio mėn. Štrasburge, Pran
cūzijoje, įsteigė informaci
jos biurą, prie kurio išlaiky
mo prisidės estai ir latviai.

Del Lietuvos krikšto sukak
ties Romoje dr. K. Bobelio ko
mentarai buvo tokie. Lietuvos 
hierarchija, susitarusi su Va
tikanu, paskelbė 1987 m. krikš
to metais. Hierarchija nesita- 
rė su VLIKu ar kitomis visuo
meninėmis organizacijomis, to
dėl kilo daug bereikalingų 
ginčų. VLIKas siūlė ir savo 
vardą, kad būtų proga iškelti 
Lietuvos laisvinimo klausimą, 
bet dėmesio nesulaukta. Pra
leista proga tokių didelių iš- 
klmių metu pristatyti Vatika
nui ne tik religines, bet ir po
litines problemas. Nesuor
ganizuota privati audiencija 
organizacijoms su popiežiu
mi, o pasitenkinta tik masine, 
kurios metu pavyko (dr. K. Bo
beliui) įteikti popiežiui VLI
Ko memorandumą, kuris taip

VLIKo pirm. dr. K. BOBELIS ir Kanados parlamento narys G. CHARTRAND
VLIKo seime seka posėdžių eigą Nuotr. S. Varankos

pat jam iš anksto buvo pasiųs
tas.

ELTA įvairiu dažnumu lei
džiama lietuvių, anglų, pran
cūzų ir vokiečių kalbomis, bet 
jau sustojo ispanų ir anglų kal
bomis.

Pareiškė, kad dirbant kartu 
su latviais ir estais daugiau 
pasiekiama, bet nebuvo pasa
kyta, kaip tas bendradarbiavi
mas reiškėsi ir koks buvo vie
nų ir kitų indėlis.

Po apžvalginio pranešimo 
dr. K. Bobelis pareiškė min
tis, kurias pavadino filosofi
nėmis. Sovietai turi daug sun
kumų, braška, nustoja pasau
lyje įtakos, ypač Lenkijoje. 
Lenkijos įvykiai turi reikšmės 
ir lietuviams. Atsirado nauja 
lenkų organizacija “koordi
nuoti Rytų tautų veiklai ir joms 
išvaduoti iš sovietų vergijos”. 
Dr. K. Bobelis du kartu (Berne 
ir Ciuriche) matėsi su jos at
stovais. Nors šios grupės žmo
nės yra iš “Solidarumo” sąjū
džio, bet ji yra atsiskyrusi ir 
siekia iškelti tautų atgimimą

Televizijos tiltas Vilnius-Zeneva
(Atkelta iš 1-ino psl.) 

didžiausiems Sov. Sąjungos 
atominiams povandeniniams 
laivams. Gal kaip tik čia pa
kastas šuo, kurį rusai būtinai 
nori nuslėpti nuo pašalinių 
akių - spėja vienas norvegų 
ekspertas. Nors palydovų nuo
traukos labai tikslios, bet jie 
negali, kaip norvegų žvalgybos 
lėktuvai, nuleisti plūduriuo
jančių hidfrofonų į jūrą ir už
registruoti garsus bei signa
lus. Nanseno instituto vedėjas 
Osle vis dėlto mano, kad tai ga
lėjo būti jauno ir nepatyrusio 
sovietinio lakūno pokštas. To
kį aiškinimą remia faktas, kad 
sovietinis lakūnas gerai ma
tė norvegų įgulą ir jai net pa
mojavo, visiškai nemėginda
mas užkirsti kelio norvegų 
žvalgybos lėktuvui. Barenco 
jūra yra tokia opi sritis, teigia 

AfA
ALEKSANDRAI KLIMIENEI

Klivlande mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vyrui ir sūnums, 
broliui dr. ANTANUI PACEVIČIUI, žmonai SOFIJAI, 
brolienei JANINAI PACEVIČIENEI ir jų šeimoms -

Zenkevičiai

AfA 
VIKTORUI KURUI

Lietuvoje mirus,
jo sūnų mūsų mielą draugą dr. ČESLOVĄ KURĄ, 
jo šeimą bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Kutkų ir Smalinskų šeimos

AfA 
ADELEI DAUGINIENEI

mirus,

sūnų VALTERĮ, vaikaičius - VALLY IR RIČARDĄ 
su šeimomis bei kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame -

P. F. V. Dovidaičiai
F. A. K. Rickai

ir pasiekti suverenumo. Gru
pė turinti ryšius su dviem so
vietinėm respublikom.

Geležinį Stalino režimą 
Churščiovas kiek sušvelnino. 
Gorbačiovo politika klastinga, 
bet rodo sistemoje plyšius: 
vieną kitą išleidžia užsienin, 
leidžia spausdinti kritiškus 
straipsnius net ir okupuotoje 
Lietuvoje.

Išeivijoje turime būti atsar
gūs su savo pasisakymais ir vie
ni kitų kaltinimais; reikia lai
kyti plačiai atvertas akis ir iš
plėstas ausis, kad nepraleistu- 
me signalų Lietuvos laisvei. 
Šios dienos labai juodas įvykis 
rytoj gali būti labai baltas. Ne
galim tikėti į komunistinę ar 
totalistinę diktatūrą, bet ne
galima tuoj pat atmesti nors ir 
klastingai atrodančių galimy
bių, jei jos padėtų mūsų tikslų 
įgyvendinimui.

Dr. K. Bobelis, baigdamas 
savo 9 metų veiklos apžvalgą, 
pareiškė: “Negaišinkime laiko, 
nagrinėdami praeitį, kurkime 
ateitį”. (Bus daugiau) 

tas pats norvegų ekspertas, kad 
rusai vargu ar rizikuotų taip 
nevykusiai sukelti incidentą, 
galintį turėti rimtų padarinių. 
Tokios rūšies incidentas ne
naudingas Sov. Sąjungos inte
resams šioje srityje, nenau
dingas vykstančiam Rytų ir Va
karų dialogui, pagaliau nenau
dingas nė santykiams su Nor
vegija, kurią sausio mėnesį 
ketina aplankyti Sov. Sąjun
gos ministerių tarybos pirmi
ninkas Ryžkovas.

Beje, reikia pažymėti, kad 
incidentas sutapo su tuo me
tu vykstančiais Atlanto sąjun
gos šalių laivyno manevrais 
prie Norvegijos pakrančių. 
Pratybose dalyvavo 120 karo 
laivų ir 250 lėktuvų. Paprastai 
tokias pratybas Sov. Sąjunga 
labai atidžiai stebi. Lmb.
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PAVERGTOJE TEVttJE
“VILKŲ TARYBA” KAUNE

“Komjaunimo tiesa” š. m. rug
sėjo 12 d. laidoje paskelbė Kau
no miesto Požėlos rajono pro
kuroro Mirono Rudžionio ir jau
nesniojo teisinio patarėjo Ri
čardo Grabausko pranešimą 
“Vilkų tarybos’ žūtis”. Jiedu 
atskleidžia liūdną istoriją 
apie jaunuolių siautėjimą Kau
no mieste. Tą vakarą tėvų bute 
susitiko dvi nepilnametės drau
gės — Violeta ir Virginija. Jau
nimo šokiuose dalyvavęs siuvė
jas Vidmantas Mickevičius, dir
bęs Lietuvos kurčiųjų draugi
jos Kauno kombinate, pradėjo 
kviesti sutiktus moksleivius 
apsilankyti su juo įdomesniam 
vakarui pas vieną mergaitę. 
Kai Violeta atidarė duris, į 
butą įsiveržė vienuolika jau
nuolių. V. Mickevičius, smogęs 
Violetai į veidą, pareiškė: “Vil
kų taryba’ nutarė atkeršyti už 
mane...” Virginija buvo spė
jusi pasislėpti nebaigto įreng
ti namo dalyje. Prasidėjo šau
kiančios ir gintis beviltiškai 
bandančios Violetos grupinis 
prievartavimas. Penki jaunuo
liai nesutiko įsijungti prievar- 
taviman ir išėjo. Liko tik V. 
Mickevičius su penkiais “Vilkų 
tarybos” nariais. Buvo surasta 
ir kitame kambaryje po lova pa
sislėpusi Virginija. Mergaičių 
prievartavimas truko keturias 
valandas. Milicija greit surado 
ir suėmė penkis “Vilkų tarybos” 
narius. Teismas juos nubaudė 
laisvės atėmimu: Renatą Šimė
ną ir Arvydą Paškevičių — še- 
šeriems metams ir šešiems mė
nesiams, Rimvydą Lukšį — šeše- 
riems metams, Aidą Grinkevi
čių ir Povilą Čepukaitį — pen- 
keriems metams ir šešiems mė
nesiams.

VADO NUSIKALTIMAI
Nesuimtas liko tik pasislėpti 

spėjęs “Vilkų tarybos” vadas 
Vidmantas Mickevičius. Jis 
prieglaudą surado pas nepil
nametę Valentiną Nikiforovą. 
Pragyvenimui reikalingų pini
gų jiedu nutarė gauti kaunie
čių apiplėšimais. Pirmajam ban
dymui buvo pasirinktos dvi Ve
terinarijos akademijos sodely
je ėjusios merginos. Iš vienos 
jie atėmė auksinius auskarus, 
iš kitos — 10 rublių. Abi mer
ginas V. Mickevičius primušė, 
nurengė, kad be drabužių nega
lėtų greičiau milicijon kreip
tis. Kitą vakarą tame pačiame 
sodelyje jaunieji plėšikai pra
einančiam vyrui nuvilko striu
kę, megztinį, numovė du auksi
nius žiedus, nusegė laikrodį 
ir ištraukė piniginę. Užpultąjį 
V. Mickevičius partrenkė stip
riu smūgiu į viršugalvį, kojos 
šlaunį perdūręs peiliu. Pirmiau
sia buvo suimta Valentina Niki
forova, o tada buvo pradėtos ir 
jos išduoto V. Mickevičiaus pa- 
jieškos. Užkluptas gatvėje, jis 
pasislėpti bandė artimiausiame 
name, penktajame aukšte pa
skambindamas į buto duris. 
Jas atidariusią šeimininkę iš
stūmė laiptinėn, o pats užsidarė 
bute, kur buvo likęs mažametis 
vaikas. Pasiduoti raginantiems 
milicininkams V. Mickevičius 
grasino: “Nemėginkit laužti du
rų, nužudysiu vaiką ...” Milici

ninkai laimingai nuginklavo 
nusikaltėlį ir išgelbėjo vaiką. 
“Vilkų tarybos” vadas V. Micke
vičius už dviejų mergaičių gru
pinį išprievartavimą ir trijų 
kauniečių apiplėšimą susilau
kė laisvės atėmimo devyneriems 
metams. Teismas jam pridėjo ir 
1983 m. paskirtos bausmės ne
atliktus dvejus metus. Sustip
rinto režimo pataisos darbų sto
vykloje V. Mickevičiui teks pra
leisti vienuolika metų. Nepil
nametė moksleivė Valentina Ni
kiforova uždaryta penkeriems 
metams. Iš abiejų konfiskuotas 
turėtas turtas.

RYŠIŲ SKYRIUS
Ignalinos rajono centrinėje 

Dūkšto gyvenvietės aikštėje iš
kilo modernus ryšių skyriaus 
pastatas. Pirmame aukšte įsi
kūrė telegrafas, operacijų ir 
rūšiavimo salės, tarpmiestinių 
pasikalbėjimų punktas, automa
tizuotas pašto iškrovimo sky
rius, poilsio kambarys laiški
ninkams. Antrajame aukšte 
įrengta radiotransliacijos apa
ratūra ir automatinė telefono 
stotis, leisianti dvigubai išplės
ti abonentų tinklą, įrengti nau
jų telefonų automatų. Ryšį su 
abonentais gerokai paspartins 
tarpmiestinių pasikalbėjimų sa
lėje įrengtos šešios kabinos.

SODINA NENDRES
Kuršių nerijos krantus pasto

viai graužia marių bangos. Miš
ko parko direktoriaus Edvardo 
Matiuko teigimu, pastaraisiais 
metais smėlėtus nerijos krantus 
gerokai apgadino Kuršių mario
se siautėjusios audros, išver- 
tusios ir penkiasdešimtmečių 
medžių. Esą bangos kasmet pasi
glemžia apie metrą Kuršių neri
jos kranto. Naujus kovos būdus 
su krantų naikinimu atskleidžia 
Algimanto Liutkaus rašinys “La
boratorija po atviru dangumi”, 
paskelbtas “Tiesoje” š. m. rug
sėjo 11 d. Esą miško parko kran
tų priežiūros meistras Vaclovas 
Lukošius bibliotekose rado įdo
mų pranešimą, kad Kintų giri
ninkas Tanšeitis 1921 m. kran
tus buvo apželdinęs nendrėmis. 
Ši priemonė Kuršių nerijos 
krantams apsaugoti vėliau bu
vo užmiršta. Ją nutarė atgaivinti 
V. Lukošius, pasirinkęs papras
tąją nendrę — gilaus vandens 
mėgėją, augančią dviejų ir dau
giau metrų gylyje. Ta nendrė 
yra daugiametis augalas, išau
gantis iki penkių metrų aukš
čio. Apželdinimui buvo pasi
rinktas Bulvikių ragas netoli 
Nidos. Ten pernai buvo apžel
dinta pusė kilometro smėlėtos 
pakrantės, o šiemet iš vandens 
išlindo pirmieji daigai. Miški
ninkams talkon atėjo Klaipėdos 
jūreivystės mokyklos kursan
tai, prikasantys nendrių Kur
šių marių pakrantėje ties Alks
nyne. Iš ten jos vežamos beveik 
40 km į Bulvikių ragą ir sodina
mos seklumose, 70 ar 100 centi
metrų gylyje po vandeniu pada
rytose vagose. Šiemet apsodin
tas kilometras seklios Kuršių 
marių pakrantės. Seklūs nend
rynai ne tik sutvardys įsisiau
tėjusias bangas, sutvirtindami 
krantų apsaugą, bet ir patys 
taps labai naudingomis žuvų 
nerštavietėmis. V. Kst.

rengiamas
1987 m.

lapkričio 21 d., 7 v.v., Jaunimo centre, 48 Dundurn st. n., Hamiltone.
Programoje: trumpa oficiali dalis, kvartetas “Sutartinė”, vadovaujamas Nijolės Benotienės, 
šokiai, grojant K. Deksnio vadovaujamam orkestrui, šiltas maistas, baras, stambių laimikių loterija. 
Įėjimas - $6 asmeniui.

Sekmadienį, lapkričio 22 d., 10.30 v.r. Aušros Vartų šventovėje pamaldos 
už žuvusius savanorius, karius, šaulius ir partizanus. Pamaldose organizacijos kviečiamos 
dalyvauti su savo vėliavomis. Visuomenė kviečiama gausiai dalyvauti.

Hamiltono šaulių kuopa

& LIETUVIAI PASAULYJE

‘AUDRA” TRAVEL
X CORPORATION 

'^£įįp’ 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.
J*- *

PASKUTINĖ ŠIŲ METŲ KELIONĖ Į 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

Hamilton, Ontario
ŠAULIŲ KUOPA rengia Lietu

vos kariuomenės atkūrimo minė
jimą lapkričio 21, šeštadienį, 7 
v.v., Jaunimo centre. Programai 
atlikti pakviestas kvartetas “Su
tartinė”, vadovaujamas Nijolės 
Benotienės. Šokiams gros lietu
viškas orkestras, kurio vadovas 
- Kazys Deksnys. Bus šiltas mais
tas, įvairūs gėrimai ir vertinga 
loterija. Sekmadienį, 10.30 v.r., 
AV šventovėje bus iškilmingos pa
maldos už visus kovojusius dėl 
Lietuvos laisvės. Pamaldose or
ganizacijos prašomos dalyvauti 
su savo vėliavomis. Kuopos valdyba

“ŠIRVINTOS-NEMUNO” tunto 
skautės-ai žiemos veiklą pradėjo 
rugsėjo 20 pamaldomis. Salėje 
įvyko tunto sueiga su laužo pro
grama tema “Stovyklos prisimi
nimai”. Programa buvo paruošta 
naujos laužavedės vyr. sk. kandi
datės A. Meškauskaitės ir R. Ma
tytės su talkininkėmis.

Pasigendame mažųjų paukšty
čių ir vilkiukų, nes be prieaug
lio organizacijos ateitis nėra už
tikrinta. Todėl kviečiame jaunuo
sius tėvus prisiminti savo vaikys
tę ir tas smagias valandas, pra
leistas skautų organizacijos veik
loje, ir įjungti savo vaikučius į 
skautų eiles. Priimami jau prieš
mokyklinio amžiaus vaikučiai. 
Smulkesnės informacijos teirau
tis pas Aldoną Pietrantonio tel. 
522-4739.

Sueigos metu Jaunimo centre 
vyr. sk. kandidatės L. Liaukutė ir 
O. Stanevičiūtė atliko ypatingai 
gerą darbelį, rinkdamos aukas pi
niginės paramos reikalingam skau
tininkui, kurio teismo išlaidos 
dėl neteisingo apkaltinimo rei
kalauja didelių sumų,. Dėkojame 
aukotojams už ištiestą pagalbos 
ranką. Spalio 10-12 d.d., Padėkos 
savaitgalyje Beaumont stovykla
vietėje, JAV, įvyko tuntintinkų 
ir vadovų konferencija, kurioje 
mūsų tunto vadovybei atstovavo 
ps. A. Krivinskaitė ir vyr.sk.v.skilt.
K. Aušrotaitė. Ten pat vyko ir vyr. 
skaučių, vyčių ir kandidačių-tų 
sąskrydis, kuriame dalyvavo: A. 
Meškauskaitė, O. Stanevičiūtė ir
L. Stanaitis. Skautiška padėka 
Kanados rajono vadeivei s. A. Bal
takienei už nuvežimą.

SKAUTŲ-ČIŲ KŪČIOS — gruo
džio 13 d., sueiga Vasario 16 pro
ga - vasario 7 d., Kaziuko mugė — 
kovo 13 d.

“Širvintos-Nemuno” tunto vadija

Ottawa, Ontario
PARODA. Nepaisant stipraus 

ir šalto vėjo, 1987m. spalio 9 vaka
rą, gražus Otavos lietuvių būrys 
ir eilė kanadiečių atvyko į dail. 
Antano Tamošaičio knygženklių 
parodos atidarymą Carletono uni
versitete. Septynios dešimtys mums 
gerai pažįstamo “tamošaitiško” 
braižo knygženklių, labai skoningai 
išdėstyta pagrindinėje universiteto 
Mac Ordum bibiotekos katalogų — 
informacijos salėje. Tai įgalino to 
universiteto studentus susipažinti 
su lietuviško fokloro ir romantikos 
giliai paveiktu dailininku. Parodą 
atidarė bibliotekos direktoriaus 
atstovė ir apie savo knygženklius 
kalbėjo pats menininkas. Svečiai 
toliau kalbėtis ir pasistiprinti 
persikėlė į bibliotekos svetainę. 
Paroda, suorganizuota Viktoro 
Priščepionkos pastangomis, ati
daryta iki mėnesio galo.

TILIS VASILIAUSKAS iš Že
maitijos Varnių kilęs kompiuterių 
inžinerius — konstruktorius, prieš 
keletą metų su žmona matematike 
ir sūnumi persikėlęs iš Vilniaus į 
Kanadą. Jo įmonei išsikėlus iš Ota
vos, jis išvyko gyventi ir dirbti į 
Torontą. Šalia kompiuterių kon
stravimo, Tilis labai domisi kitais 
keturiais “K” — knygomis, kava 
kinematografija ir koncertais.

“RAMUNĖLIŲ” vieneto narės 
seserys Rima ir Lina Radžiūtės aka- 
deminia'ms metams išvyko į Toron
tą. Rima — antrų metų studijoms 
Yorko universitete, Lina — pirmie-

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus 1

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

ZITA PRAKAPAITĖ, 1987 m. bai
gusi biologijos mokslus bakalau- 
rės laipsniu (Honours Bachelor of 
Science) Vakarų Ontario universi
tete Londone. Tęsia mikrobiologi
jos studijas tame pačiame universi
tete magistrės laipsniui gauti, kar
tu talkindama studentams univer
siteto laboratorijoje. Yra baigusi 
Toronto Maironio mokyklą, aukštes
niuosius lituanistinius kursus ir 
lituanistinį seminarą JAV-se. Il
gametė “Gintaro” ansamblio šokė
ja ir pranešėja, Neringos ir Daina
vos moksleivių, ateitininkų žiemos 
stovyklų vadovė. Praėjusią vasarą 
aplankė Europos kraštus, dalyvavo 
Lietuvos krikščionybės išklmėse 
Romoje, buvo krikšto motina Zitos 
Astravaitės, pakrikštytos Romoje

Daiva keliavęs po Europą ir pra
leidęs kelias savaites Lietuvoje, 
išspausdino straipsnį apie lie
tuvišką džiazą Vilniuje (“Petras 
Vysniauskas Quartet”) Toronte 
išeinančiame “Coda Magazine” 
Dominique yra muzikas. Jis talkino 
paryžietei Jolantai Vaičaitytei, 
atlikusiai koncertą vasaros gale 
Latvių namuose Otavoje. Persi
kėlęs į Torontą, dėsto prancūzų 
kalbą, lankosi lietuviškuoe pa
rengimuose ir nori pramokti geriau 
kalbėti lietuviškai. Jei tuo tikslu 
kreiptųsi į lietuviškas institucijas, 
prašau padėti. G.P.

Aukos Tautos fondui
$1000: J. Urbonas (testamen

tinis palikimas); $200: G. Šer
nas; $100: V. Lackus, J. Stan
kus, R. Vaštokas; $50: R. Dirve- 
lis, K. Manglicas, R. Saulėnas, 
E. Kondratas, S. Jaškus, B. Ser
gantis, A. Valius, Balys Savic
kas; $25: V. Bigauskas, P. Ja
kubauskas, F. Timukas, J. Bi
čiūnas.

Visiems aukotojams reiškia
me nuoširdžią padėką.

Tautos fondo Toronto 
apylinkės atstovybė

Ed. Steponas,
iždininkas

siems metams Toronto universite
te.

DANIELIS VASILIAUSKAS, že
maitis — vilnietis su labai aukš
tais pažymiais baigęs vidurinę mo
kyklą, irgi buvęs Otaviškis, įstojo 
į Toronto universiteto “University 
College” Danielių traukia matema
tika, kompiuteriai, genetika ir gry
nas menas.

EGLĖ — DAIVA PROCUTAITĖ 
po metų, praleistų senojoje Euro
poje ir vasaros kursų Vilniaus 
universitete, gavo Kanados visuo
meninių ir humanitarinių mokslų 
tyrimo tarybos stipendiją, išvyko 
į Yorko universitetą studijuoti 
politinių bei visuomeninių mokslų 
magistrės laipsniui gauti.Taip pat 
ji studijuoja Toronto universiteto 
Viduramžių institute.

DOMINIQUE DENIS, prancūzas 
— kanadietis iš Otavos su Egle —

Dėmesio, “Talkos” nariai!
Vienerių metų - garantuoti investavimo pažymėjimai 

- mažiausia suma $5.000

Palūkanos

Nuošimčiai

apskaičiuojamos už kiekvieną dieną ir 
prirašomos nariui mėnesio gale.

garantuojami vieneriems metams nuo 
įdėjimo dienos.

Indėlis turi išbūti pilną pasirašytą laikotarpį.
Nariai kviečiami pasinaudoti šia naudinga sąskaita.

Hamiltono lietuvių kredito 
kooperatyvo “Talka” valdyba

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

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

AKTYVAI PER 26 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ................. 3%
santaupas......................  5.75%
kasdienines palūkanas
už santaupas................. 5.25%
term, indėlius 1 m..........  9.50%
term, indėlius 3 m.............. 10%
reg. pensijų fondo........  6.50%
90 dienų indėlius........... 8.25%
(minimum $5.000)
Reg. pensijų 1 m............... 8.5%

IMAME UŽ: 
nekiln. turto pask..............  11%
asmenines paskolas ... 12.50%
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000.
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $25.000.

JA Valstybės
A. a. dr. Stasys Jasaitis mirė 

Dorčesteryje rugsėjo 22d. Velio
nis pastaruoju metu dėl pablo
gėjusios sveikatos buvo pasi
traukęs iš gydytojo praktikos. 
Atsisveikinimas su velioniu įvy
ko Kaspero laidotuvių namuose 
Bostone. Maldoms vadovavo 
kun. Albertas Kontautas, atsi
sveikino: LB Bostono apylinkės 
vardu — Brutenis Veitas, Lietu
vių gydytojų sąjungos Bostono 
skyriaus — dr. V. Vaitkus, bičiu
lių — dr. Juozas Girnius, šeimos 
— sūnus Jurgis Jasaitis, Lietu
vių moterų federacijos Bostono 
klubo — Elena Vasyliūnienė. Ve
lionis rugsėjo 26 d. po gedulinių 
Mišių Šv. Petro parapijos švento
vėje Bostone palydėtas į Forest 
Hills kapines. Ten apeigas atli
ko kun. V. Cukuras, kalbėjo Anta
nas Gustaitis.

Tradicinius pietus lėšoms telk
ti kasmet surengia Tautos fondo 
rėmėjų komitetas Čikagoje, va
dovaujamas inž. Jono Jurkūno. 
Šiemet pietūs įvyko rugsėjo 7 d. 
Tautiniuose lietuvių namuose. 
Gausius dalyvius pasveikino ir 
programai vadovavo Angelė Ka- 
telienė. Maldą, prašydamas Die
vo palaimos lietuvių tautai, su
kalbėjo kun. Antanas Zakaraus
kas. Lietuvių kompozitorių su
kurtų ir liaudies dainų melodi
jų dainų pynę atliko fleitininke 
Rima Polikaitytė su brolio pia
nisto Dariaus Polikaičio palyda. 
Pirm. inž. J. Jurkūnas džiaugėsi 
gražia TF rėmėjų komiteto veik
la. Pastaraisiais metais čikagiš- 
kis komitetas surinko ir Tautos 
fondo centrui nusiuntė apie 
$50.000. Yra rėmėjų, paaukoju
sių po kelis tūkstančius dolerių. 
Pietų metu beveik šimtas rėmėjų 
Tautos fondui paukojo $10.130. 
Su gautu pelnu susidarė nemaža 
$11.000 suma. Pirm. inž. J. Jurkū
nas, talkinamas kitų komiteto 
narių, Tautos fondo rėmėjams 
įteikė kvitus ir padėkos lakštus.

Prel. dr. Juozas Prunskis rug
sėjo 9 d. suorganizavo Čikagos 
lietuvių atstovų susitikimą su 
“ABC” televizijos tinklo fil- 
muotojais. Pasikalbėjimas įvyko 
Čikagoje, Visatos Karalienės 
klebonijoje, kur pas prel. dr. 
J. Prunskį buvo atsiųsti trys 
“ABC” televizijos tarnautojai. 
Jie atvyko iš anksto nesutartu 
laiku. Prel. dr. J. Prunskis 
paskubomis kreipėsi į centri
nes lietuvių organizacijas, pra
šydamas atsiųsti savo atstovus. 
Pokalbin atvyko ir, be paties 
prel. dr. J. Prunskio, įsijungė 
tik keturi — dr. Algirdas-Titus 
Antanaitis, dr. Vytautas Dargis, 
Mykolas Drunga ir dail. Valen
tinas Ramonis. Jiems teko atsa
kyti į “ABC” televizijos atstovų 
klausimus: kaip ilgai teko gy
venti sovietinėje okupacijoje? 
Ar Baltijos šalys savanoriškai 
įsijungė į Sovietų Sąjungą? Ar 
į Vakarus bėgo daugiausia tur
tingesniųjų sluoksnių nariai? 
Ar Sovietų Sąjunga sudaro grės
mę Amerikai? Ko reikia sovie
tams, kad jais galėtume pilnai 
pasitikėti? Nufilmuoti lietuvių 
atsakymai pasiųsti “ABC” tinklo 
centrui Niujorke. Jie bus įtrauk
ti televizijos programon “Space 
Bridge”.

Argentina
Argentinos lietuvių organi

zacijų ir spaudos taryba posė
džiui rugsėjo 11 d. buvo susirin
kusi Aušros Vartų parapijoje. 
Pareigomis pasiskirsčiusią nau
ją valdybą dabar sudaro: pirm. 
Artūras Kaminskas, vicepirm. 
Antanas Mikučionis, I sekr. kun. 
Augustinas Steigvilas, MIC, II 
sekr. Analija Gaidimauskaitė 
ir ižd. Adomas Burba. Taryboje 
Lietuvių centrui atstovauja Os
valdas Jonušis, Juozas Pulikas 
ir Hektoras Survila, Lietuvių 
susivienijimui Argentinoje — 
Raulas Stalioraitis ir Leopol
das Stankevičius, Senelių ži
diniui — Julius Mičiudas. Ki
tos organizacijos savo atstovus 
žada paskirti vėliau. Posėdžio 
dalyviai susipažino su Lietu
vių centro pasiūlytais kandi
datais į Vasario 16 gimnaziją 
— Jurgiu Gaidimausku ir Mar
celin Katinu. Apie Argentinos 
lietuvių jaunimo sąjungos at
stovus pasauliniame lietuvių 
jaunimo kongrese Australijoje 
kalbėjo Arijana Rastauskaitė. 
Argentinos atstovais kongre- 
san išrinkti: Analija Gaidi
mauskaitė, Danielis ir Herna- 
nas Aglinskai, Osvaldas Leva- 
navičius, Nestor Ruplėnas ir 
seserys Rastauskaitės. Spren
džiama finansinė kelionės pro
blema. Kun. Augustinas Steig
vilas, MIC, palietė pasiruoši
mus Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakties minėjimui, kurio da
tą žadėjo pranešti sekančiame 
ALOST posėdyje.

Australija
Metinis ALB Newcastle apy

linkės posėdis buvo sušauktas 
rugpjūčio 23 d. po pamaldų Šv. 
Lauryno šventovėje šios parapi
jos salėje. Pagrindinius prane
šimus padarė valdybos pirm. S. 
Žukas ir ižd. J. Česnaitis. Iš jų 
paaiškėjo, kad apylinkė narių 
skaičiumi kasmet mažėja, bet 
veikla nedaug tėra susilpnėju
si. Valdybos ižde yra $1.884,30. 
Bibliotekos vedėja Viktorija 
Christensen pranešė, kad finan
siškai gerai aprūpinta apylin
kės biblioteka turi apie 600 lie
tuviškų knygų, prenumeruoja 
penkis lietuviškus žurnalus. 
Ji ragino lietuvius dažniau ap
silankyti ir daugiau skaityti lie
tuviškų knygų. Susirinkimo da
lyviai perrinko tą pačią apylin
kės valdybą, narių skaičių pa
didindami iki penkių čia nese
niai apsigyvenusiu Vaclovu Liū
gą. Valdybą dabar sudaro: pirm. 
Stasys Žukas, vicepirm. Vaclo
vas Liūgą, sekr. Zina Zakaraus
kienė, ižd. Juozas Česnaitis ir 
narė kultūriniams reikalams 
Birutė Gasparonienė. Pirm. Sta
sys Žukas yra muzikas, ilgus me
tus vadovavęs Newcastle lie
tuvių chorui. Deja, dabar jau 
neįmanoma sudaryti tokio cho
ro, kuris galėtų dalyvauti Aus
tralijos lietuvių dienose. Jis 
dabar vadovauja vokiečių cho
rui “Germania”, o lietuvių dai
nininkų grupes kartais sutel
kia tik pasirodymams kitų tau
tinių grupių renginiuose.

Britanija
DBLS Prestono skyriaus me

tinis narių susirinkimas, su
šauktas rugpjūčio 30 d., perrin
ko tą pačią valdybą: pirm. S. Ma- 
cūrą, sekr. M. Ramoną ir ižd. A. 
Mameniškį. Revizijos komisijoje 
liko S. Survila ir A. Šmuikys. 
Lietuviškam jaunimui paremti 
buvo pasiųsta 19 svarų DBLS 
centro valdybai. Veiklą silpni
na mažas Prestono apylinkės 
narių skaičius, menkas jų da
lyvavimas susirinkimuose. Ne
gausūs Prestono lietuviai sten
giasi padėti kitiems DBLS sky
riams, dalyvaudami jų rengi
niuose.

“Nidos”leidykla Londone jau 
išleido tradicinį savo leidinį — 
sieninį 1988 m. kalendorių su 
kasdien nuplėšiamais dienų la
peliais. Jų antroje pusėje yra 
įdomių pasiskaitymų, liečian
čių literatūrą, lituanistiką ir hu
morą. Kalendoriaus kaina — 6 
svarai ir 50 pensų. Tiems, kurie 
nedelsdami užsisakys, A. Bučio 
redaguotas 1988 m. kalendorius 
bus pasiųstas dar prieš Kalėdas. 
“Nidos” adresas: 2 Ladbroke 
Gardens, London Wil 2PT, 
Britain.

A. a. Izidorius Degutis, prieš 
metus susirgęs vėžiu ir ištiktas 
paralyžiaus, mirė rugsėjo 19 d. 
Huddersfieldo ligoninėje. Ve
lionis yra rokiškietis, gimęs ūki
ninko šeimoje 1923 m. lapkričio 
17 d. Penkerius metus tarnavo 
Lietuvos kariumenėje, pasiek
damas puskarininkio laipsnį. 
Per pokarinę Vokietiją 1947 m. 
atvyko Anglijon. Pradžioje dirbo 
alaus gamykloje, o vėliau mecha
niku vienoje Bradfordo plytinė
je. Vedė anglę. Kai ji mirė 1981 
m., persikėlė į Huddersfieldą. 
Buvo Bradfordo Vyčio klubo na
rys, kartais lankydavosi lietu
vių minėjimuose ir parengimuo
se. Gedulines Mišias atnašavo 
ir pamokslą sakė kan. V. Kamai- 
tis. Laidotuvėse dalyvavo daug 
lietuvių ir anglų. Palaikai sude
ginti Huddersfieldo kremato
riume.

Vokietija
Liubeko lietuviai rugsėjo 20 d. 

atšventė Tautos šventę ir pami
nėjo Lietuvos 600 metų krikšto 
sukaktį. Mišias atnašavo iš Ba
varijos atvykęs kun. Antanas 
Bunga. Po pamaldų visi susirin
ko užsieniečiams skirtoje “Cari
tas” salėje, kurią buvo papuošęs 
VLD Liubeko apylinkės pirm. H. 
Simonas. Dalyvius pasveikino ir 
už atvykimą padėkojo valdybos 
sekr. V. Simonienė. Apie pernai 
Liubeko lietuvius Tautos šven
tės proga paskutinį kartą aplan
kiusį kun. Vaclovą Šarką kalbė
jo p. Kotkis, pabrėždamas velio- 
nies religinius ir tautinius nuo
pelnus. Jo atminimas pagerbtas 
trumpa maldele. Tada prisimin
ta Lietuvos krikšto sukaktis. Se
sutės Vanda ir Olga Macaitytės 
padainavo keletą liaudies daine
lių. Jas papildė lietuviška kase
čių įrašo muzika. Liubeko lietu
vių veikla buvo sumenkėjusi dėl 
a. a. kun. V. Šarkos mirties, ke
lių veiklių VLB apylinkės narių 
išvykimo iš Liubeko. Aptarti bū
dai veiklai sustiprinti.



Daugiakalbės Kanados spaudos federacijos surengtuose pietuose Toronte 1987 m. spalio 1 d. dalyvavo ir valdžios 
atstovai. Iš kairės: Federacijos pirm. A. GREGOROWIC1I, Kanados inin. pirmininkas B. MULRONEY. Ontario pi
lietiškumo min. G. PHILLIPS Nuotr. J. Kesslerio

Amerikos kongresas rūpinasi Lietuva
“TZ” bendradarbio pranešimas iš Vašingtono

Lietuvos krikščionybės sukaktis Šveicarijoje
Lenkų muziejaus iniciatyva surengtas minėjimas su pamaldomis, sveikinimais ir paskaitomis, 

kurias skaitė vienas lietuvis ir keli kitataučiai
A. LEMBERGAS

Kiekvienos tautos krikštas 
yra reikšmingas įvykis ne tik 
jos, bet ir visuotinės krikščio
nių bendrijos istorijoje. Todėl 
jauniausios K. Bendrijos duk- 
tės Europoje sukaktį šiemet 
Šv. Tėvas iškilmingai pami
nėjo pačioje krikščionybės šir
dyje ir įsakmiai ragino šią su
kaktį deramai paminėti visuo
se Europos katalikų kraštuo
se, ypač kad pati tikinčiųjų 
Bendrija Lietuvos engiamoje 
tėvynėje negali to padaryti, 
kaip norėtų.

Gražų ir prasmingą Lietuvos 
krikšto sukakties minėjimą su
rengė šveicarų katalikai Rap- 
perswilio mieste 1987 m. spa
lio 3 d. Iniciatyvos ėmėsi vie
tos lenkų muziejus, padedamas 
Šveicarijos lietuvių bendruo
menės. Minėjimą globojo Sankt 
Galeno vyskupas Otmaras Mae- 
deris ir Vakarų Europos lietu
vių vyskupas emeritas Anta
nas Deksnys. Į šventę suvažia
vo šveicarai, lenkai, lietuviai 
su kviestiniais kitų kraštų sve
čiais.

Pamaldos
Rapperswilio Šv. Jono šven

tovėje pontifikalinėms Mišioms 
vadovavo vyskupas Deksnys, 
koncelebravo prel. Paulius 
Jatulis, kun. prof. Rabikaus
kas, vienas lenkas ir du švei
carai kunigai.

Sankt Galeno vyskupijos • 
kancleris kun. Albertas Breu 
savo pamoksle kalbėjo apie su
kakties reikšmę engiamai Lie
tuvos krikščionijai, lietuvių 
laisvės kovai ir Europos krikš
čionims, kurie bendrai šią su
kaktį mini. Jis priminė popie
žiaus sveikinimo raštą lietu
vių tautai, linkėjo jai laisvės 
ir sakė, kad šiandieniniai sun
kumai negali užtemdyti sukak
ties džiaugsmo. Per Mišias gie
dojo iš JAV atvykusi solistė 
Laima Stepaitienė. Prie alto
riaus garbės sargyboje stovėjo 
dvi poros Vasario 16 gimnazi
jos moksleivių, apsirengusių 
tautiniais drabužiais.

Po pamaldų įspūdingai nu
skambėjo trijų jaunuolių vo
kiškai, lietuviškai ir lenkiš
kai skaitoma “Pono Tado” įžan
ga “Lietuva, mano tėvyne, tu 
kaip sveikata”.

Kitataučių sveikinimai
Po pietų šventės dalyviai su

sirinko į didžiąją Rapperswi
lio pilies menę. Susirinkusius 
šiltai sveikino vietos šveica
rų visuomenės atstovas, kuris 
vadovavo minėjimo aktui, su
minėjo nemažą skaičių iš ki
tų kraštų atvykusių svečių, sim
poziumo paskaitininkus, per
skaitė sveikinimo raštus.

Žodžiu sveikino pagrindinis 
šventės organizatorius Rap
perswilio lenkų muziejaus di
rektorius Janusz Morkowski, 
pabrėždamas bendrą lietuvių 
ir lenkų istorinį likimą. Jis 
iškėlė įkvepiantį demokrati
nės Šveicarijos tautų darnos 
pavyzdį šiandien pasimetusiai 
Europai. Teigė, kad vergijos 
siaubo metais mūsų tautos daug 
ko bendrai pasimokė, ilgisi 
krikščioniškų vertybių, demo
kratijos įvairumo ir tik sutelk
tomis pastangomis gali susi
kurti laimingesnę savo tautų 
ateitį.

Vyskupas Deksnys lietuviš
kai ir vokiškai dėkojo už nuo

širdų draugišką priėmimą. Jis 
džiaugėsi, kad Lietuvos krikš
to sukaktis įvairiuose kraštuo
se prasmingai minima.

Kalbėdamas Vokietijos lie
tuvių kultūros instituto var
du, dr. Kajetonas Čeginskas 
pabrėžė bendrą dviejų šimtų 
metų laisvės kovų tradiciją, 
pastangas išsaugoti tautinį 
palikimą ir ryšius su Vakarų 
kultūra. Lietuvos krikšto su
kaktis primena bendrą tikė
jimą, iš kurio semiama drą
sos ir jėgų.

Šveicarų kunigas Eugenijus 
Vossas sveikino savo vadovau
jamo instituto “Tikėjimas ant
rajame pasaulyje” ir Evange
likų reformatų vardu. Lietu
vos krikščionys, sakė jis, savo 
liudijimu rodo Evangelijos 
stiprybę ir duoda pavyzdį. Tai 
matyti ir iš naujausių institu
to leidinių, kuriuose daug ži
nių iš Lietuvos. Peržengdami 
savo krašto ribas, Lietuvos 
krikščionys užima jiems pri
klausomą vietą tikinčiųjų bend
rijoje.

Lenkų pogrindžio atstovas
Malonią staigmeną padarė 

iš Paryžiaus atvykęs lenkų po
grindžio atstovas Juozas Dars- 
kis, prabilęs lietuviškai. Iš
eiviai, pasak jo, dar nėra atsi
kratę pasenusių praeities prie
tarų, kurie įveikiami krašte. 
Pastaraisiais metais lenkai 
ypač stengiasi gerinti savo 
santykius su kaimynais. To pa
ties turi siekti ir išeiviai, ge
riau bendradarbiauti. Lenkų 
pogrindis nusiteikęs pripa
žinti dabartines ribas, kad dėl 
jų niekada nekiltų konfliktų, 
ir siekia laisvo tautų vystymo
si už bet kokių ribų. Jis laukia 
teigiamo kaimynų atsiliepimo 
į lenkų politinės galvosenos 
pasikeitimą. Maždaug pana
šias mintis kalbėtojas pakar
tojo vokiškai ir lenkiškai.

Iškilmingą minėjimo aktą 
užbaigė Šveicarijos Lietuvių 
Bendruomenės valdybos vice
pirmininkas dr. Vaclovas Dar- 
gužas. Jis pabrėžė ypatingus 
Lietuvos ryšius su lotyniškuo
ju Vakarų pasauliu, lietuvių 
dėkingumą popiežiui Jonui- 
Pauliui II ir pakvietė minė
jimo dalyvius lietuvius sugie
doti Tautos himną.

Penkios paskaitos
Po to įvyko simpoziumas 

bendru pavadinimu: “Šeši šim
tai metų nuo Lietuvos įsijun
gimo į krikščioniškąją Euro
pos tautų bendruomenę”. Ati
darymo žodyje lenkų muzie
jaus darbuotoja istorikė Ni
na Kozlowska pažymėjo, kad 
šis tarptautinis istorikų sim
poziumas rengiamas neutra
lioje valstybėje, kurioje ger
biamas visų tautų savaran
kiškumas ir savitumas. Pasak 
jos, jungtinėje Lenkijos ir 
Lietuvos valstybėje įvairios 
tautos irgi gražiai sugyvenu
sios. Savitarpio nacionalisti
nes nuotaikas naujausiais lai
kais ypač kurstė svetimos pa
šalinių įtakos. Nesena demonst
racija Vilniuje parodė, kad 
naujos jėgos lemia ateitį. Ci
tuodama Tomą Venclovą, sim
poziumo vadovė ragino pradė
ti bendrą ir atvirą dialogą.

Bvo išklausytos penkios ge
rai parengtos kompetentingų 
autorių paskaitos, kurioms pa
diskutuoti beveik neliko laiko.

Romos popiežiškojo Gregori- 
nio universiteto dekanas prof. 
P. Rabikauskas savo paskai
toje apie Lietuvos krikštą ri
bojosi religijos sritimi. Pir
moje paskaitos dalyje jis api
būdino senovės lietuvių tiky
bą, tą dvasios vertybių dirvą, 
kurią krikščionybė rado Lie
tuvos krikšto pradžioje. Ant
roje dalyje pavaizdavo, kaip jo
je prigijo krikščionybės daigai.

Viduramžių istorijos žino
vas prof. dr. Manfredas Hel- 
Imannas iš Miuncheno ribojo
si politikos sritimi, ryškinda
mas liętuvių kovas su kaimy
nais XII—XIII š. Pasak jo, pir
mieji mėgininimai sukrikščio
ninti Baltijos kraštus buvo tai
kaus pobūdžio. Kryžiaus žygių 
idėja įsigalėjo vėliau. Auto
rius nušvietė išmintingą Lie
tuvos valdovų politiką, ypač 
karaliaus Mindaugo, Gedimi
no, Kęstučio pastangas, ne
lengvą Jogailos apsisprendi
mą už Vakarų krikščionybę, 
atsispyrimą ortodoksų įtakai. 
Žalgirio pergalė įrodė šių pas
tangų veiksmingumą politikos 
srityje.

Anglė slavistė Nina Taylor 
iš Londono kalbėjo apie Lie
tuvos didžiosios kunigaikštys
tės įvaizdį lenkų literatūroje, 
ypač Adomo Mickevičiaus raš
tuose. Šia tema autorė rašo pla
tesnį darbą.

Mūsų laikų istorija atsispin
dėjo dviejose paskutinėse pa
skaitose. Krokuvos universi
teto stažuotoja Izabelė Roes- 
kau-Rydel apžvelgė nepriklau
somų Lenkijos ir Lietuvos vals
tybių santykius tarp dviejų pa
saulinių karų. Jauna moksli
ninkė šią temą jau nagrinėjo 
savo magistro darbe ir toliau 
ja domisi. Klausytojas susi
darė įspūdį, kad autorė turi 
daug žinių ir sugeba jas ob
jektyviai perteikti.

Neseniai Vakaruose įsikū
ręs jaunas lenkas istorikas dr. 
Bohdanas Cywinskis rengia 
veikalą apie lietuvių pasiprie
šinimo kovas ir tragediją poka
rio metais. Jo darbo ištraukos 
vertimą vokiškai paskaitė po
nia Erika Herrmann. Pats auto
rius į simpoziumą negalėjo at
vykti. Autorius šia tema domė
jos dar gyvendamas Lenkijoje. 
Paskaitoje buvo ryškinama 
lietuvių rezistencijos didybė 
ir tragiką 1944-58 m.

Simpoziumas, kaip ir visas 
minėjimas Šveicarijoje, pra
ėjo labai pakiliai ir sudaro 
reikšmingą grandį Lietuvos 
krikšto sukakties renginių 
grandinėje.

Muziejaus įsteigėjas
Verta pažymėti, kad Rap

perswilio lenkų muziejų 1868 
m. įsteigė senojo Vilniaus uni
versiteto auklėtinis, 1831 m. 
Lietuvos sukilimo dalyvis gra
fas Vladislovas Flateris. Mu
ziejaus rinkiniuose buvo daug 
dokumentų apie Lietuvos ir 
Lenkijos sukilimus bei išei
vius. Tie rinkiniai 1927 m. bu
vo pervežti į Lenkiją ir Antro
jo pasaulinio karo metais žu
vo. Muziejus atkurtas 1975 m. 
Jo emblemą sudaro Flaterio 
statytas laisvės paminklo si
luetas su įrašu “Magna res li- 
bertas” (didelis dalykas lais
vė) ir sukryžiuoti abiejų tau
tų herbai - Erelis ir Vytis.

Nuo š.m. ankstyvo pavasa
rio JAV sostinės Vašingtono 
centre veikia Religinės lietu
vių šalpos ir Lietuvių informa
cijos centro Niujorke išlaiko
mas Vašingtono biuras. Jam 
vadovauja politinius ir istori
jos mokslus baigęs Mičigano 
universitete Viktoras Nakas. 
Biuras tikėjosi, kad jam dau
giausia teks atkreipti dėmesį 
informuojant sostinės ir kar
tu pasaulio spaudą apie tikin
čiųjų padėtį Lietuvoje. Tačiau 
įvyko kitaip: į tikinčiųjų pa
dėtį Lietuvoje rimtą dėmesį at
kreipė JAV kongresas. Pasak 
biuro vedėjo, kol ten yra do
mėjimasis, norima šia proga 
tinkamai pasinaudoti.

Kovo 19 d., minint “Lietuvos 
K.B. kronikos” 15 metų sukak
tį, JAV atstovų rūmuose buvo 
sudaryta grupė, kuri rūpinsis 
Lietuvos Bažnyčios ir tikin
čiųjų reikalais. Šiai grupei 
vadovauti sutiko žydų tauty
bės kongreso narys J. Miller 
iš Vašingtono valstijos, ir ka
talikas E. Feighanas iš Ohio. 
Kongreso narys Milleris su ki
tomis organizacijomis kaip 
tik ir surengė JAV kongreso 
įstaigų rūmuose “Kronikos” 15 
m. minėjimą. Ten jis gausiai 
susirinkusiems pranešė, kad 
tokia grupė jau įsteigta.

Artimai bendradarbiauda
ma su Lietuvių informacijos 
centru Niujorke ir jo biuru 
Vašingtone, minėtoji grupė 
ėmė rodyti aktyvią veiklą. 
Kiekvieną mėnesį pradėjo 
siuntinėti laiškus įvairiems 
sovietų pareigūnams vieno ar 
kito už tikėjimą kalinamo lie
tuvio reikalu. Birželio mėn. 
Sovietų Sąjungos gen. proku
rorui buvo pasiųstas laiškas 
dėl kunigų A. Svarinsko ir S. 
Tamkevičiaus kalinimo. Tą 
laišką pasirašė 66 JAV atsto
vų rūmų nariai. Spalio mėn. 
vidury buvo gauta nepatvirtin
ta žinia, kad kun. S. Tamkevi- 
čiui bausmė perpus sumažinta.

Antrasis laiškas liepos mėn. 
buvo pasiųstas Sov. Sąjungos 
įgaliotiniui religijų reikalams 
K. Charčevui, prašąpt, kąd 
vysk. J. Steponavičiui būtų 
leista sugrįžti į Vilnių ir vėl 
valdyti savąją vyskupiją. Laiš
ką pasirašė jau 102 kongreso 
narių.

Rugpjūčio mėn. pasiųstas 
trečias laiškas, prašant iš pri
verčiamųjų darbų lagerio pa
leisti Viktorą Petkų. 108 kong
reso narių pasirašytas laiškas 
pasiųstas sovietų rašytojų 
s-gos sekretoriui Karpovui, at
kreipiant dėmesį į tai, kad 
Petkus yra tarptautinio rašy
tojų PEN klubo narys.

Rugsėjo 15 d. JAV atstovų 
rūmai Lietuvos krikšto 600 
metų sukakties proga vienbal
siai priėmė rezoliuciją, ku
rioje amerikiečiai kongre
so nariai protestuoja prieš 
religijos laisvės varžymą ir 
elementarių žmogaus teisių 
pažeidimus Lietuvoje. Rezo
liucijos paskelbimo proga at
stovų rūmuose kalbėjo keli 
kongreso nariai. G. Solomon 
iš Niujorko nurodė, kad tikė
jimo laisvę Lietuvoje paneigė 
svetima valstybė, okupavusi 
Lietuvą ir kitas Baltijos vals
tybes. Jis pastebėjo, kad 1920 
m. nepriklausoma Lietuva pa
sirašė taikos sutartį su Sov. 
Sąjunga, kurią sovietai visiems 
laikams pripažino ją nepri
klausoma valstybe, tačiau vė
liau, veikdama iš vien su na
ciais, jėga okupavo kraštą.

Kongreso narys E. Feighan 
iš Ohio valstijos, kuris yra Lie
tuvos Bažnyčios bei tikinčiųjų 
reikalais besirūpinančios grū

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!”

pės kopirmininkas, pabrėžė, 
kad jį, kaip kataliką, labai ne
ramina tikinčiųjų vaikų padė
tis Lietuvoje, kur jiems nega
lima nesulaukus 18 metų vie
niems eiti į šventoves, drau
džiama patarnauti Mišioms, 
kliudoma įstoti į aukštąją mo
kyklą.

New Mexico valstijos kong
reso narys B. Richardson pa
brėžė, kad nepaisant 123-jų 
metų Rusijos caro ir 45 m. ko
munizmo valdžios, kurios ofi
ciali religija yra ateizmas, ka
talikų tikėjimas Lietuvoje vis 
dar turi gilias šaknis.

Ypač šiltai apie Lietuvą kal
bėjo Ilinojaus valstijos atsto
vas R. Durbin. Jis pareiškė 
esąs bene vienintelis Ameri
kos kongreso narys lietuvių 
kilmės. Prieš keletą metų jis 
lankėsi Lietuvoje. Būdamas 
Vilniuje, vieną sekmadienį 
Mišiose matė daugybę žmonių, 
taip pat stebėjo, kaip po vai
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AfA 

STEFANIJAI JAGĖLIENEI 
mirus,

jos vyrą JUOZĄ, sūnų ir dukrą su šeimomis bei kitus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame-

Elena ir Steponas Pusvaškiai

AfA 

STEFANIJAI JAGĖLIENEI 
mirus,

jos vyrą JUOZĄ, sūnų ir dukrą su šeimomis, kitus 
gimines bei artimuosius giliai užjaučiame -

Edvardas ir Aldona Bubuliai 
Diana ir Claus Wiese 
Joana ir Stasys Bubuliai

dinės registracijos jaunave
džiai slapta vyko tuoktis į šven
tovę.

Rezoliucijos tekste lietuviai 
sveikinami Lietuvos krikšto 
600 m. sukakties proga, išreiš
kiama parama nukentėjusiems 
už religijos išpažinimą. Ame
rikos prezidentas, valstybės 
sekretorius ir delegatai Hel
sinkio susitarimų vykdymo 
peržiūros konferencijoje Vie
noje raginami griežtai pasi
sakyti prieš religijos laisvės 
užgniaužimą apskritai ir ypač 
Lietuvoje.

Dar kartą reikia pabrėžti, 
kad šią svarbią rezoliuciją 
Lietuvos krikšto sukakties pro
ga JAV kongresas priėmė vien
balsiai, nė vienam iš maždaug 
500 atstovų nepasisakius prieš. 
Be abejonės, tai nuopelnas Lie
tuvos tikinčiųjų reikalais besi
rūpinančios grupės atstovų rū
muose abiejų pirmininkų ir na
rių.

Spalio mėn. pradžioje 64JAV 
atstovų rūmų nariai Religinių 
reikalų tarybos įgaliotiniui 
Petrui Anilioniui parašė laiš
ką kalihahio' kUn. Jono-Kasty- “ 
čio Matuliono reikalu. Jame 
sako: “Šių metų lapkričio mė
nesį kunigas Matulionis bus at
likęs bausmę. Tačiau atsime
nant neaiškias aplinkybes, dėl 
kurių jis jau kartą buvo pa
kartotinai suimtas, mums kyla 
abejonė, ar jo įkalinimas pa
sibaigs numatytu laiku. Mes 
kreipiamės į Tamstą, prašyda
mi daryti viską, kad kun. Ma
tulionis būtų kaip galima grei
čiau paleistas . .. Galiausiai 
prašome, kad kun. Matulioniui, 
išėjusiam iš lagerio, būtų leis
ta netrukdomai eiti savo kuni
giškas pareigas ...”

Kai šis straipsnis bus išspaus
dintas, gal jau bus paaiškėjęs 
ir kun. Jono-Kastyčio Matulio
nio likimas. Greičiausiai jis 
jau bus laisvas. Tuo tarpu jau 
kasmėnesiniais tapę amerikie
čių kongreso narių laiškai ne 
tik pykdo sovietus, bet ir ver
čia atkreipt rimtą dėmesį, kad 
tikintiesiems uždėti varžtai 
palengva būtų atleidžiami.

Mielai mamytei
AfA

STEFANIJAI JAGĖLIENEI
mirus,

liūdinčius - vyrą JUOZĄ JAGĖLĄ, sūnų ALGĮ, 
dukrą NIJOLĘ su šeimomis nuoširdžiai užjaučia
me ir kartu liūdime -

Rolė, Romas Tumpos
Sofija Styrienė
Bronius Urbonavičius

Brangiai

AfA
STEFANIJAI JAGĖLIENEI 

mirus,
vyrui JUOZUI, dukrai NIJOLEI, sūnui ALGIUI su 
šeimomis'bei seserims su šeimomis Lietuvoje 

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime -

A. P. Augaičiai B. Stalioraitienė

R. V. Augaičiai S. Vaitiekūnienė

E. P. Spilchak K. B. Žutautai

■j j

AfA 
ADELEI DAUGINIENEI 

mirus,
dukrą LINĄ JUZUKONIENĘ, sūnų VALTERĮ DAU
GINĮ su žmona, vaikaičius - ALGĮ, RŪTĄ, VIDĄ, VALĮ, 
RIČARDĄ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame -

Č. Javas
V. R. Tiriliai

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

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses)

AfA 
ADELEI DAUGINIENEI

mirus,

sūnums - VALTERIUI, BRONIUI ir dukrai LINAI 
JUZUKONIENEI, vaikaičiams, giminėms bei arti
miesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą šio liū
desio valandoje -

Toronto Lietuvių namų valdyba 
ir tarnautojai

—

AfA

Vilniaus krašto lietuviui

VACLOVUI SKREBUTĖNUI
negrįžtamai iškeliavus amžinybėn,

jo žmoną JULIJĄ, gimines ir visus liūdin
čius bičiulius giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime -

Juozas Dilys

St. Catharines, 1987. X. 10 Jonas LeleVIČIUS



AfA 
LEOPOLDUI BALSIUI 

mirus,
jo žmonai LYDIJAI - ilgametei mūsų vicepirmininkei ir 
pirmininkei, velionies sūnums, giminėms bei artimie
siems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime -

Moterų šalpos grupė “Daina ”

AfA 
Inžinieriui 

LEOPOLDUI BALSIUI
Lietuvių tautodailės instituto pirmininkui 

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Lydiją, sūnus su šei
momis ir artimuosius.

Ilsėkis Viešpaties ramybėje!
Lietuvių tautodailės instituto taryba, 

valdyba ir nariai

AfA 
inžinieriui 

LEOPOLDUI BALSIUI 
iškeliavus į amžinybę,

reiškiame gilią užuojautą žmonai LYDIJAI, sūnums 
- dr. ARUI ir ekonomistui RIMUI su šeimomis, 

giminėms ir artimiesiems -

Vyskupas lanko lietuvius Lenkijoje

A. Braziukaitis
G. H. Chvedukai
J. U. Dagiliai
B. V. Petraičiai

Lietuvių šventė katedroje
Niujorkas rengiasi iškilmingai paminėti Lietuvos 

krikščionybės sukaktį
Lietuvos krikščionybės 600 metų 

sukakties minėjimas Niujorke 
įvyks 1987 m. lapkričio 8, sekma
dienį, 2 v. p.p., Šv. Patriko katedro
je, (5th Avė). Arkivyskupas kardi
nolas John O’Connor atnašaus Mi
šias, koncelebruojant vyskupui 
Pauliui Baltakiui, svečiams vysku
pams ir kunigams. Kardinolas pa
sakys pamokslą. Lietuviškai pa
mokslą pasakys vyskupas P. Balta
kis. Apreiškimo parapijos choras, 
diriguojamas Viktoro Ralio, gie
dos kompozitoriaus G. Šukio su
kurtas Mišias. Vargonais gros Mo
tiejus Jatkauskas. Kun. Danielius 
Staniškis vadovaus katedroje da
lyvių giedojimui. Organizacijų at
stovai neš simbolines aukas. Ka
tedros navoje bus suruošta ken
čiančios Lietuvos paroda.

Kardinolas J. O’Connor yra gerai 
susipažinęs su Lietuvos krikščio
nybės istorija. Jis labai palankus 
lietuviams. 1984 m. Šv. Patriko ka
tedroje, lietuviams minint Šv. Ka
zimiero 500 metų mirties sukaktį, 
kardinolas J. O’Connor iškilmingų 
pamaldų pabaigoje atsisveikin
damas pasakė: “Iki pasimatymo 
Lietuvos krikščionybės 600 metų 
sukakties minėjime.” Lietuviai ta
da smarkiai jam plojo.

Lietuviai, jauni ir vyresni, pra
šomi dalyvauti šiose iškilmėse. 
Mums labai svarbu šia proga išei
ti į viešumą, parodyti kitataučiams 
savo tautinį vieningumą. Kartu tai 
bus mūsų demonstracija prieš Lie
tuvos okupantą, paniekinusį pa
grindines žmogaus teises, žiauriai 
kontroliuojantį Lietuvos tikinčiuo
sius.

Lietuvos krikščionybės minė

Lietuvos krikščionybės sukakties iškilmių darbo komitetas Niujorke. Sėdi iš kairės: L. HOOD, pirm. kun. K. I’U- 
GEVIČIUS, vicepirm. A. MISIŪNIENĖ; stovi: vicepirm. A. SAMUSIS, vicepirm. K. MIKLAS, ižd. A. VAKSELIS, 
vicepirm. P. ĄŽUOLAS. Trūksta garbės pirm. prel. P. BULOVO, sekr. M. KLEVEČKIENĖS Ntr. L. Tamošaičio

A. B. Petrylos
M. Račys

T. D. Renkauskai
M. A. Statulevičiai

jimo rengėjų komitetas prašo mo
teris ir vyrus, kas tik gali, katedro
je dalyvauti su tautine apranga. 
Tai sudarys įspūdingą vaizdą, kai 
bus sudarytas eilės pasitinkant 
kardinolą katedroje. Iš įvairių vie
tovių atvyks specialūs autobusai, 
todėl bus patogu nuvykti ir grįžti 
apsirengusiems tautiniais drabu
žiais.

Po iškilmingų pamaldų įvyks 
priėmimas “Hotel Intercontinen
tal”, 48 St. Visi kviečiami dalyvau
ti. Bilietai į priėmimą $25.00. Gar
bės svečias — ką tik iš Sibiro grį
žęs Vytautas Skuodis su šeima.

Lietuvos krikščionybės 600 me
tų sukakties minėjimą organizuo
ja komitetas, sudarytas iš vietinių 
organizacijų atstovų, kuriam pir
mininkauja Religinės lietuvių šal
pos direktorius kun. K. Pugevi- 
čius. Komitetas darbavosi ištisus 
metus. Spaudai ruošiama suveny
rinė programa anglų kalba su trum
pa Lietuvos krikščionybės istorija. 
Žinoma, susidarys nemažai išlai
dų, gal apie $4000.00 ar daugiau. 
Laukiama asmeninių ir organiza
cijų piniginių aukų. Aukų čekius 
siųsti: LITHUANIAN CHRISTIA
NITY JUBILEE, Inc., 351 Highland 
Blvd..Brooklyn, N.Y.,11207

Niujorke veikia arkivyskupijos 
žinioje esanti radijo programa 
6-8 v.r. sekmadieniais. Per šią pro
gramą bus kalbama apie Lietuvos 
krikščionybės istoriją, apie varga
ną krikščionybės būklę dabartinė
je Lietuvoje. Lietuviai raginami 
skambinti telefonu šios progra
mos stočiai su įvairiais klausimais.

I. Banaitienė

(Atkelta iš 2-ro psl.) 
savo Mišias Varšuvos lietu
viams, o klierikas Jonas Mali
nauskas iš Punsko atliko skai
tinius ir patarnavo Mišių me
tu. Po Mišių dr. B. Makauskas 
visų vardu svečiams padėkojo 
už apsilankymų, linkėdamas, 
kad tai nebūtų paskutinis kar
tas.

Po pamaldų visi nuvažiavo
me vaišėm į Varšuvos lietu
vių draugijos būstinę, kur da
lyvavo 30 asmenų. Padėkos bei 
atsisveikinimo kalbas pasakė 
kan. Jurkevičius, kuris mus 
per visą Lenkiją vežiojo savo 
automobiliu, dr. Makauskas, 
kun. Putrimas ir vysk. Balta
kis. Vaišių metu netikėtai 
pasirodė mons. Vytautas Kaz
lauskas, Vatikano radijo lie
tuvių skyriaus direktorius.

Dar viena diena Varšuvoje
Rugpjūčio 31 d. kan. Jurke

vičius 8 v.r. nuvežė mus į Var
šuvos orauostį skrydžiui atgal 
į Niujorką. Orauostyje jau lau
kė gausus būrys lietuvių var
šuviečių, atvažiavo mūsų išly
dėti vysk. Paetz drauge su 
Punsko klebonu prel. Dzer- 
meika ir klieriku Jonu Mali
nausku.

Atsisveikinę su visais, 
ėjome įteikti savo lagaminų, 
tačiau televizorius mūsų skry
džio visai nerodė. Nuėjau į 
lėktuvų linijos informacijos 
biurą teirautis. Mergina už 
lango šaltai atsakė: “Ateiki
te rytoj 11 valandos skrydžiui 
į Niujorką”. Daugiau informa
cijos nedavė.

Pasiėmėme sunkius savo la

Parodą Detroite aplankius
Krikščionybės sukakties iškilmių pabaigtuvės Mičigane
Lietuvos krikščionybės 600 

metų sukakties Mičigane iškil
mių pabaigtuvės įvyko spalio 
17-18 d.d. Detroito Dievo Ap
vaizdos šventovėje ir Kultūros 
centre. Šeštadienį buvo reli
ginio meno parodos atidary
mas ir Toronto “Volungės” 
choro koncertas, sekmadienį, 
— vėliavų iškėlimas prie Cen
tro ir iškilmingos Mišios, daly
vaujant Detroito arkivyskupui 
Edmund C, Szoka, (jis pirmą 
kartą lietuvių tarpe), vysk. 
Pauliui Baltakiui ir visai ei
lei kunigų.

Po pamaldų buvo pietūs, da
lyvaujant garbės svečiams, su 
trumpomis kalbomis, sveikini
mais ir menine programa. Apie 
tai rašys kiti, šį kartą norėtųsi 
sustoti ties religinio meno pa
roda, kuri buvo tikrai išsamiai 
paruošta, gražiai išdėstyta ir 
sudarė neblogą vaizdą bei sa
votiškai malonų antspaudą ben
droje visų iškilmių eigoje.

Parodos rengėjų komitetas 
(V. Černiauskienė, D. Jurgu- 
tienė, R. Petrulienė, J. Rugie- 
nienė, N. Zellwinder) tikrai 
nuoširdžiai, rūpestingai pasi
darbavo, atrinkdamas ir api
pavidalindamas visą medžia
gą. Žiūrovui viskas buvo sim
patinga, neperkrauta. Buvo pa
ruošta ir anglų kalba išspaus
dinta sąlanka, kurioje dail. D. 
Jurgutienė brandžiu ir taikliu 
žodžiu (pavyzdys, kaip taupiu 
žodžiu galima daug pasakyti!), 
pateikė nelietuviui žiūrovui 
religinį mūsų meną, jį gretina
ma ir įjungdama į benrąjį euro
pinio meno kontekstą.

Gražiai vienas kitą papildė 
tapybos darbai tiek Lietuvos 
kūrėjų, tiek ir išeivijos meni

gaminus ir grįžome į Lenkijos 
vyskupų pensionatą, kur vysk. 
Paetz mums parūpino nakvy
nę Varšuvos lankymo metu. 
Praleidome dieną rašydami 
kelionės atsiminimus. Vysku
pas turėjo ilgą pokalbį su 
Lenkijos katalikiškos spau
dos žurnalistu. Vakarą pra
leidom su keletu vietinių lie
tuvių. ....Antrą kartą sudiev

Rugsėjo 1 d. vėl anksti rytą 
nuvažiavome į orauostį, kur 
vėl laukė mūsų lietuviai su 
gėlėmis. Prieš atsisveikinda
mi, nuėjome įteikt lagaminų ir 
rezervuoti vietų lėktuve. Po 
laukimo ilgoje eilėje susitvar
kėme bilietus ir nuėjome atsi
sveikint su visais. Tuo metu at
važiavo mons. V. Kazlauskas 
kelionei atgal į Romą. Mums 
einant per pasų kontrolę, mo
teris per garsiakalbį pranešė, 
kad “Lot” skrydis į Romą vė
luos aštuonias valandas. Per
ėję muitinę iš tolo visiems 
pamojavome. Jie tuo metu rū
pinosi mons. Kazlausko aštuo- 
nių valandų prailgintu buvimu 
Varšuvoje.

Mums belaukiant įsėst į lėk
tuvą, kuris vėlavo pakilt dau
giau kaip pusantros valandos, 
buvo galima girdėt per garsia
kalbį, kad “Lot” skrydžio lai
kas perkeltas į 2 v.p.p. Prane
šėja kvietė visus Romos kelei
vius nueit į restoraną pusry
čių. Po kiek laiko pranešė, kad 
lėktuvas į Romą vėluos išskrist 
dar penkias valandas. Tuo mo
mentu su vyskupu įsėdome į 
pilną lėktuvą ir išvargę išskri- 
dome atgal į Š. Ameriką.

(Pabaiga)

ninkų kūriniai. Sunku būtų su
minėti visus psrodos dalyvius, 
bet negalima nepaminėti mi
niatiūrinių religinių vitražų 
paryžiečio Ž. Mikšio, dail. Dom- 
šaičio drobių, M. K. Čiurlionio 
reprodukcijų. Dail. J. Daugvi- 
la ir vėl žiūrovus maloniai ste
bino ir jausmus kėlė savo “se
noviniais” medžio skulptūros 
pavyzdžiais, tokiais įtikinan
čiai liaudięs kūrybos dievu
kais, rūpintojėliais, gimusiais 
iš prityrusio dievdarbio rankų. 
Negali nesižavėti tokio pobū
džio kūryba. Kiti darbai buvo 
skolinti iš Alg. Kezio galeri
jos ir iš visos eilės arčiau ar 
toliau gyvenančių tautiečių 
meno rinkinių. Buvo matyti, 
kiek daug vertingų meno kū
rinių yra sukaupta mūsiškių 
rankose ir kokia puiki proga 
dabar buvo tuo lobiu bent lai
kinai pasidalinti su kitais. 
Greit tokios parodos tikrai ne
matysime.

Minėto savaitgalio laidoje 
“The Michigan Catholic” (di
džiausias katalikiškas savait
raštis) išspausdino išsamų 
prof. J. Pikūno straipsnį apie 
pačią sukaktį, palaimintąjį 
arkivysk. Matulaitį. Buvo pri
dėta ir Dievo Apvaizdos šven
tovės nuotrauka. Sekmadienio 
vakarinių žinių metu, IV kana
las WDIV, NBC filialas Detroi
te, rodė ir aiškino iškilmes, 
primindamas, kad lietuvių tau
ta yra jauniausia dukra Kata
likų Bendrijoje.

Neįmanoma suminėti visų 
tų darbščių rankų, kurios daug 
ir našiai dirbo, vykdydamos 
eilę mėnesių trukusią progra
mą (paskaitos, seminarai, skai
drės) ir baigiamąsios iškilmes.
Negalima betgi nepaminėti Ko
miteto pirmininkės Liudos Ru- 
gienienės sumanymo ir incia- 
tyvos. A.A.

Aukos paminklui
Žuvusioms už Lietuvos laisvę 
paminklo statybai, per VI. Pūtvio 
šaulių kuopa Toronte gauta aukų iki 
1987 m. spalio 22 d.

Po $1000: VI. Pūtvio šaulių kuo
pa, Kūrėjų-savanorių Toronto sky
rius, A. Borkertas, M. P. Krilavi- 
čiai, F. M. Timukai (garbės mece
natai); $500: M. Vaškevičienė (me
cenatė); $300: P. Leverienė; $100: 
S. Pociūnas, J. Aukštaitis, S. M. 
Petruliai, S. Stankevičius, V. Du- 
bickas, K. E. Naudužai, E. Kilius, 
J. Liutkienė, J. Priščepionka; $50: 
A. Petkevičienė, J. T. Kiškūnai, 
S. A. Underiai; $30: A. Domeika; 
$20: B. Jackus, K. Bubelis, A. Pi- 
ragius, V. S. Rusliai, Z. Jakubo
nis; $10: A. Gačionis, V. Montvi
las, J. Varanavičius, M. Bulvičie- 
nė, A. Valienė, J. V. Dagiliai.

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

Šv. Tėvas JONAS-PAULIUS II Romoje priima palaimintojo arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO šeiminės kilmės 
medį iš jo giminaitės EUGENIJOS KERESEVIČIENĖS. Šalia jos - ANGELĖ NELSIENĖ iš Los Angeles

Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio giminaitės odisėja

EUGENIJA .JACKEVIČIŪTĖ-
KERESEVIČIENĖ

Sugrįžau iš Romos iš arkivys
kupo Jurgio Matulaičio beati
fikacijos iškilmių. Buvau as
meniškai Šv. Tėvo palaiminta, 
priėmiau iš jo rankų Komuni
ją. Iš kur ta malonė man, že
mės vabalėliui. O tą malonę 
man suteikė palaimintasis Jur
gis Matulaitis, nes jis yra ma
no giminaitis, mano močiutės 
brolis.

Sibiro miškuose
1944 m. vasarą buvau rusų ko

munistų suimta, o tų metų 
gruodžio mėnesį nuteista mir
ties bausme. Po 10 dienų mir
ties bausmę pakeitė į 10 metų 
koncentracijos stovyklos ir 5 
metų tremties. Mane išvežė į 
Komiją prie Pečioros. Tą vie
tą dabar aprašė Juozas Keliuo- 
tis knygoje “Dangus nusidažo 
raudonai”.

Ten kirtome miškus, ėdami 
sibirinių uodų, ujami sargy
binių. “Jūs liaudies priešai, 
jūs ne žmonės, jus visus rei
kia sušaudyti!” Tai buvo nuo
lat girdimi žodžiai.

Kai mirė Stalinas, mes, bal- 
tietės, išbėgome iš barakų, kad 
neparodytumėm džiaugsmo, o 
rusės kalinės verkė, sakyda
mos: “Kas dabar bus?” Vieną 
jų paklausiau, ko ji taip ver
kė. Ji man atsakė: “Dabar turim 
aliejaus ir kiek duonos, o bu
vo laikai, kada ir to nebuvo”. 
O mes, baltietės, pajėgėm dar 
stebėtis, kaip yra suluošintas 
žmogus sovietinėje sistemoje, 
o ypač kalėjime. Mes dar tikė
jome ateitimi, o rusai ir net 
ukrainiečiai jau tuo nebeti
kėjo.

Be tėvynės
Gyvenimas pasikeitė Stali

nui mirus. Stalinas mane iš
siuntė į Sibirą, Chruščiovas 
leido grįžti į Lietuvą, į Kauną. 
Skaudžiausias buvo pergyveni
mas, kad ir savoje tėvynėje tau 
vietos nėra. Išsvajota, išsap
nuota tėvynė Lietuva atstu
mia savo dukrą, neleidžia pri
siregistruoti. Šiaip taip pri
siregistravau sesers šeimoje.

Buvusieji draugai, dieną su
tikti gatvėje, dedasi nepažįstą, 
vakare užeina ir kalbasi. Vis 
tiek įtampa, o einant pro mili
ciją, vis sudrebėdavo širdis; 
rodos, išeis iš ten enkavedis
tas, nutvers ir vėl išveš į Si
birą.

Leningrade
Ištekėjau Lietuvoje, ir lyg 

atsirado maža viltis pasiekti 
Vakarus. Lenkijoje, Lodzėje, 
gyveno mano vyro pirmosios 
žmonos sesuo ir jo sūnus. Pa
davėm prašymą emigruoti Len
kijon. Po kiek laiko ateina at
sakymas: “Vien dėlto, kad tu 
vedei Jackevičiūtę, tau durys 
išvažiuoti uždarytos”.

Leningrade turėjau gerą 
draugę, su kuria buvau lage
ryje. Ji kvietė mus ten keltis. 
Ji buvo gydytoja. Tėvynėje man 
nedavė darbo, o emigruoti ne
leidžia. Išvykome į Leningra
dą. Ten dirbdama baigiau me
dicinos seserų mokyklą, 15 me
tų dirbau senelių prieglaudo
je ir džiovininkų sanatorijo
je. Darbas buvo labai sunkus, 
nes pvz. prieglaudoje 250 se
nelių, o aš tik viena medici
nos sesuo.

Visais sunkiais laikais pri
simindavau arkivyskupą Jur
gį, jo žodžius, girdėtus tėviš
kėje vaikystėje. Automatiš
kai pradėdavau į jį melstis. 
Kartą kažką nujausdama (tai 
buvo džiovininkų sanatorijo
je) nenorėjau vieną naktį bu
dėti, nors buvo mano eilė. Ir 
dabar aš galvojau, kad tai bu
vo palaimintojo Jurgio per
spėjimas. Paprašiau kitą me
dicinos seserį, kad už mane tą 
naktį pabudėtų. O tą naktį į sa
natoriją įsiveržė žudikas ir, 
nužudęs vieną ligonį, pabėgo. 
Budėjusioji med. sesuo turė
jo dėl to nemalonumų, bet ji 
išsisuko, nes buvo partietė, 
o man būtų buvę labai sunku 
nuo bausmės išsisukti.

Kviečia brolis
1970 m. gavau brolio Jono 

Jackevičiaus iškvietimą atva
žiuoti į svečius Čikagon. Jis 
čia gyveno nuo 1957 m. Šis bro
lis mane labai mylėjo ir man 
laiškuose rašydavo: “Nemir
siu, kol Tavęs nepamatysiu”.

Aš vilties mažai turėjau, o 
tvarkyti dokumentus tiesiog 
bijojau. 1973 m. į Leningradą 
atvyko prez. Niksonas. Po jo 
išvykimo lyg drąsiau pasidarė. 
Pradėjau tvarkyti dokumentus. 
Anketas turėjau perrašyti 9 
kartus - buvo vis kas nors ne
gerai, pvz. nepasakyta kada 
močiutė mirė, kur palaidota.

Pagaliau viskas tvarkoje - 
iškviečia į pasų skyrių. Ten 
viršininkė sakosi čia dirban
ti 7-ri metai, bet nebuvę atsi
tikimo, kad kas prašytų užsie
nio paso. Aš manau, kad aukšti 
pareigūnai važinėdavo į užsie
nį, bet aš buvau “liaudies prie
šas”.

Iškviečia apklausinėjimui į 
miliciją. Aš nervinuos ir susi

Televizinis sostinių pokalbis
Amerikos televizijos tink

las ABC per VII Buffalo stotį 
rodo programą “Capital to Ca
pital”. Satelitų pagalba susi
jungus, vyksta diskusijos tarp 
Vašingtono ir Maskvos parei
gūnų, kurios tuo pačiu metu 
rodomos abiejuose kraštuose.

Pirmoji programa, liečianti 
ginklavimąsi, buvo rodoma 
1987 m. rugsėjo 22 d. Antroje 
programoje spalio 14 d. dis
kusijų tema buvo žmogaus tei
sės ir jų pažeidimai, remian
tis Helsinkio susitarimais. 
Trečioji programa bus lapkri
čio 18 d., 11.30 v.v.

Peter Jennings Vašingtone ir 
Leonid Zolotarevsky Maskvo
je yra šių diskusijų vedėjai. 
Spalio 14 d. Amerikai atsto
vavo senatorius David P. Moy- 
nehnan ir kongreso narys Steny 
Hoyer, abu gerai žiną žmo
gaus teisių problemas. SSSR 
atstovavo sovietų centrinio 
komiteto narys Vadim Zagla- 
din ir to komiteto kandidatas 
vyr. “Izvestijos” redaktorius 
Ivan Laptev.

Programoje buvo diskutuoja
mi įvairūs žmogaus teisių pa
žeidimai, kalėjimai, psichiat
rinės ligoninės, trėmimai, ti
kėjimo ir spaudos laisvė, ry
šiai tarp giminių, šeimų su
jungimas ir 1.1.

Pradedant programą, buvo 
rodoma rugpjūčio 23 d. de
monstracija Vilniuje. Mato
ma dalis aikštės prie Bernar
dinų šventovės, kuri yra pa

graudinusi sakau: “Be reikalo 
aš čia atėjau, vargstu, jūs vis 
tiek manęs neišleisit”.

“Jūs dabar rehabilituota, 
mes dabar draugai” - sako man 
valdininkas, - mes jus išlei
sim, tik nieko blogo apie mus 
nekalbėk”.

“O ką aš gero pas jus mačiau? 
Jūs rehabilitavot mane, o kas 
grąžins 10 jaunystės metų, pra
rastą sveikatą?” - atskiau ir 
pradėjau verkti.

Po kiek laiko vėl užeinu į 
pasų skyrių atsiimti paso. Jau
nas vyrukas įteikia man pasą 
ir apsižvalgęs tyliai sako: “Te
gul pasaulis žino apie mus tik
rą tiesą”. Aš išsigandau, kad 
gal tai provokacija ir greit iš
bėgau iš įstaigos.

Amerikoje
Atvažiau į Čikagą ir čia pa

silikau, nebegrįžau į “darbi
ninkų rojų”, kuris man atėmė 
10 mano jaunystės metų, pa
siųsdamas į žemės pragarą.

Ir1 kokie Viešpaties keliai! 
1987 m. vasarą buvau Romoje 
savo giminaičo palaimintojo 
Jurgio Matulaičio iškilmėse. 
Palaimintasis Jurgis Matulai
tis - mano močiutės brolis. 
Jis dažnai lankydavosi mūsų 
namuose, t.y. pas savo sesers 
dukrą. Visada jį prisimenu 
kaip šventą žmogų, buvau jo 
laidotuvėse, nors tada buvau 
tik 11 metų. Ir dabar aš buvau 
Romoje, kai jį paskelbė palai
mintuoju.

Aš esu labai dėkinga prel. A. 
Bačkiui, kuris mane pristatė 
Šv. Tėvui ir mane globojo. Per 
prel. A. Bačkio tarpininkavi
mą Šv. Tėvui įteikiau mūsų gi
minės medžio brėžinį. Šio gi
minės medžio brangiausia ša
ka yra palaimintasis Jurgis 
Matulaitis.

versta meno akademijos san
dėliu. Nuo A. Mickevičiaus 
paminklo papėdės vyras sako 
ugningą kalbą 200-250 žmonių 
būriui. Gaila, kad anglų kal
ba komentarai užslopino kal
bėtojo žodžius.

Diskutuojant šeimų sujun
gimą buvo minimas Galinos Vi- 
leshina neišleidimas. 17 pra
šymų atmesta. Čia įsiterpė 
Lionginas Šepetys. Esą jo ži
niomis Galinos vyras dėl vals
tybinių paslapčių žinojimo ne
išleidžiamas.

Kai amerikiečiai kėlė so
vietų daromus religinės lais
vės varžymus, vėl prabilo Lion
ginas Šepetys, trečiasis LTSR 
komunistų partijos sekreto
rius. Pagal jį, Lietuvoje vei
kia keli šimtai šentovių, 700 
parapijų. Kaune veikia kuni
gų seminarija, kasmet įšventi
nama visa eilė kunigų, netruk
doma religinė spauda, leidžia
ma važinėti Romon. Panašias 
laisves turį ir kitų tikybų iš
pažinėjai.

Programos pradžioje progra
mos vedėjas P. Jennings pa
reiškė viltį, kad turėsime pro
gą pamatyti ar “glasnost” yra 
retorika, ar besivystantis fak
tas. Abiejose sostinėse pro
gramos dalyviai ir televizi
jos žiūrovai gali pasidaryti iš
vadas.

Norintieji gali užsisakyti šios 
programos įrašus šiuo adresu: 
Transcripts, 2 John Street, New 
York, NY 10038, USA. K.B.



Dail. REGINOS ŽIŪRAITIENĖS “Burgeau ežeras” (aliejus 18”x24”) Kanados Banffo srityje. Jos paveikslu paro
da rengiama 1987 m. lapkričio 10-29 d.d. "The Old Bronte Post Office Gallery” Oakvillėje

Alės Rūtos kelionės į Lietuvą įspūdžius peržvelgiant

VYTAUTAS A. JONYNAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Taip, kone mistiškais termi
nais A. Rūta išsako genties 
instinktų poveikį. Nebijočiau 
tvirtinti, kad panašiais jaus
mais yra gyvenę šimtų šimtai 
kitų keliautojų, gavusių lei
dimą pasikieminėt Lietuvoje 
tą penketą dienų. Šimtų šimtai 
yra jas praleidę, kaip ten sa
koma, “namų arešte”, bend
raudami vien su giminėmis. 
Gal tik ne visi priiminėdami 
savus ir pažįstamus audienci
joje viešbučio kambarėlyje 
kaip tai kažkodėl darė Alė Rū
ta. Yra vieša paslaptim, kad 
tenai mikrofonų kaip karčia- 
moj blusų, ir vietiniai mieliau 
patraukia į gamtą “kur žolelė 
žaliuoja, lapeliai šlama, var
na mėšlą lesa ir nasturtos 
žydi”.

Ta prasme “Tarp ilgesio ir 
tėviškės” labai tikroviška kny
ga. Net aktuali, jei patikėti 
Gorbačiovo reformų rimtumu, 
nes ja advokataujama, kad bū
tų prailgintas viešnagės Lie
tuvoje laikas, idant apdujęs 
nuo klasės draugų, giminių, 
stovėjimo Beriozkoj-dolerinėj 
turistas suspėtų kiek atsipei
kėti ir šį tą pamatyti.

Tai sakant prisiminė kitas 
dalykas. 1987 m. pabaigoj “Aki
račiai” pradėjo spausdint (rug
sėjis, 8 nr.) garsaus keliaunin
ko K. Almeno reportažą, apra
šantį jo kelionės į Lietuvą 1966 
m. įspūdžius. Nors iki šiol te
pasirodė pirmoji atkarpa, jau 
dabar aiškiai matosi, kad skir
tingi viešnagių tikslai (Alme
nas visai nemini giminių, gal 
vargšas jų neturi), skirtingi 
autorių amžiai, temperamen
tai, visai kitom spalvom, kitu 
kampu vaizduoja lankomo 
krašto tikrovę. Pažintine pras
me jiedu vienas kitą papildo. 
Abu jie kalba apie begalinę 
netvarką, stagnaciją, korup
ciją, nors K. Almenas kur kas 
tvirčiau valdo humorą. Ramia
me jo pasakojime kur kas daž
niau žybteli ironijos žiežirbos. 
Tuo tarpu Alės Rūtos tekste 
komiškos situacijos daug re
tesnės, ir jei humoru padvel
kia kai kurios scenos, tai tas 
humoras būna pakaruokliškas, 
groteskiškas, kaip pvz. sceno
se, kuriose jinai aprašinėja 
turistų stenėsius su nešmene 
ir vežmene, paskui vargus at- 
raišaliojant stotingiems, už- 
pakalingiems muitininkams. 
Nors gal jos pasirodys juokin
gos vietiniams.

“Mes gyvenam šaly dar kaž
kuo prieštvaninėj” — rašė dar 
visai neseniai oficialusis so
vietų bardas Evg. Jevtušenko. 
Prieštvanybės, dinozaurinės- 
brontozaurinės eros apraiškų, 
kai pagalvoji apie žmonių san
tykių šykštumą, tenykštį ciniz
mą, Alė Rūta pastebi mažokai. 
Ji labiausiai pamėgusi cituoti 
žmonių pareiškimus a la “Et, 
duotų mums valią, mes padary- 
tumėm”, bet šiaip jos vyzdžių 
neužkludo nei spekuliacija, 
nei girtavimas, nei šnipelių 
gausybės siluetai.

Visumoj, palyginus su sve
timtaučių rašiniais apie So- 
vietiją (tiesa, Lietuva retai 
kada ten minima, tik Norman 
Mailer pernai rašė apie pamal
das šventovėje) ne kažin kiek 
Rūtos knygoj reveliacijų. Ne
daug ir pertempimų. Nebent 

varpų 
avėję 

Apie žmo- 
kitką Alės 
atpasakoja 
Juciūtės ir

tai, kad sunku buvo patikėti 
autorės pasakojimu, jog Lenin
grade “Kornevilio 
spektaklyje aktoriai 
nuosava avalyne, 
nių nuotaikas ir 
Rūtos reportažas 
kas žinoma iš E.
St. Rūkienės knygų. Gal kiek 
daugiau skaitytojas patiria 
apie šventovių skurdumą ir jų 
turistų grupelės išdykavimus 
jose.

Suprantama, “namų areštas” 
susitikinėjant su giminėle, 
aiškinantis su tolimais pus
broliais senus nesusipratimus 
(tik vienas giminių autorei 
įsipyko — toks tipelis “free
loader” įsmukęs pakaušt “Bo
čių svetainėn” su gentim) ne 
kažin kiek laiko paliko autorei 
dairytis aplinkui. Užtat ji el
giasi kaip šimtai turistų. “De
da iš peties” kas patinka, kas 
nepatinka. Tiesą pasakius, tų 
gerą įspūdį padariusių daiktų 
ne kažin kiek. Tai Kauno — Vil
niaus autostrada. Pritrenkė 
autorę Rašytojų namų praban
ga buv. Oginskių rūmuose, 
nors nemaloniai.

Jei pažintine prasme neži
nomų dalykų knygoj negau
su, tai kaip žmogiškas doku
mentas, kaip išeivės pergyve
nimų aprašas “Tarp ilgesio ir 
tėviškės” yra be priekaištų. 
Net praktiškų patarimų knyga. 
Autorė prisipažįsta nuogąsta
vusi, kad savo dovanom tik su
kiršins tarpusavy gimines, pa
skatins juos rietis, kniautis. 
Užtat jos apmąstymai kaip elg
tis, ką daryti viešbutyje ar 
dolerinėje, skaitytojui ver
tingi.

Nemažiau svarbus jos prisi
pažinimas yra taip pat, kad 
lankantis tėvynėje išeiviui 
užeina, nusivylimo akimirkos, 
kai jis pasijunta visiškai ne
reikalingas, nepageidaujamas 
svečias savame krašte. Tarsi 
maklinėtų Vilniaus gatvelėm 
kaip koks “nepribaigtas bur
žujus”, sovietiniu žargonu kal
bant. Tą perspėjimą verta pri
siminti. Vienok autorė neduo
da patarimų, kaip iš tos depre
sijos vaduotis, nesvarsto ar 
gali kiek pagelbėt turistui iš
ankstinis pasirengimas skai
tant, sakysim, tenykštes kny
gas, poeziją ir t.t. Jinai pati 
neatrodo domėjusis tenykščių 
rašytojų raštais ar svetimtau
čių knygom apie Sovietiją. Bet 
kaip inteligentiška moteris ir 
rašytoja A. Rūta atrodo pakan
kamai sumani galynėtis su ta 
neviltimi, šmurkšteldama į 
Vilniaus universitetą, rašy
tojų namus, knygyną, Maironio 
muziejų (Kaune), Aušros Var
tų koplytėlę. Manding, tie pus
lapiai įdomiausi visoje kny
goje.

Bet, kaip visiems žinoma, 
žmogaus prigimtis yra klas
tinga ir apgaulinga. Kartais 
užtenka labai menkos priežas- 
tėlės, kibirkštėlės, kad trau- 
matiniai pergyvenimai ūžtel- 
tų į viršų. Alei Rūtai tokiu 
sprogikliu buvo apsilankymas 
jos buvusiame mergautiniame 
kambarėlyje, atvėręs jai ne 
vien jos, kaipo viešnios Savam 
krašte tragizmą, bet ir jos 
kaipo viešnios margame Dievo 
pasaulyje situaciją:

“Kaip tas gyvenimas greit 
praeina!... Kaip vis belauk
damas nieko nesulauki, tik tie 

patys kasdienos skubūs dar
bai, vargai, nepritekliai, ko
va su kasdienybe ir už kasdie
nybę, už kažką geresnio. Ve
jiesi, vejiesi savo svajonę, 
skrendi, leki, skubi ir. . . Pa
matai, kad pasaulio nepakei
tei, nepadarei geresniu; tas 
pasaulis bėga, verčiasi savo 
vyksmu, nuo tavęs nepareinan
čiu. Ir matai, kad gal ir kitam 
gyvenime ir trečiam, jei kas 
dovanotų besistengdamas, be
kovodamas, besiekdamas kaž
ko, vistiek daug ko nepasiek
tum, o gal ir visiškai nieko. 
Tik degi ir sudegi. Tik skubi 
ir nuskubi į pabaigą!. . .

. . . Užtat ir trauki į tas vie
teles, kur buvai laiminga, nes 
jaunas, dar nepatyręs gyveni
mo, šiurkštumų, dar tebesvajo
jus ir tebeišsiilgęs idealų .. .”

Taip blaiviai, nemeluodama 
sau autorė dar kartą išsiaiš
kina, kas tikrumoje pastūmėjo 
ją kelionėn. Ne racionalizaci
jos, darytos Amerikoje, bet 
noras pagyvent nebesugrąži
nama praeitimi. Ar vadinti tą 
jausminį kompleksą masochiz- 
mu, gėrėjimusi savo kančios 
saldybe, ar kitaip, nesvarbu, 
bet tai neabejotinai nuošir
dus bruožas, mielas skaityto
jui dalykas. Jis išperka visus 
knygos trūkumus. Kad jų esa
ma, autorė prisipažįsta pati 
knygos pabaigoje, savo sąži
nės apyskaitoje:

“Bet širdis suminkštėjo sa
viesiems, savai tautai. . . Prieš 
savo tautą aš tiktai galiu nu
lenkti galvą. Galiu pasidžiaugt, 
nusistebėti, kad ir ilgai besi
tęsiančios vergovės metu suge
bėjo ne tik išsilaikyt savaimin
gos kūrybos baruose, bet ir pa
žangą padaryt.

Tokia mano kelionės įspū
džių santrauka”.

Alė Rūta, TARP ILGESIO IR 
TĖVIŠKĖS. Kelionės j Lietuvą 
įspūdžiai. “Nidos” knygų klubo 
leidinys nr. 113. Londonas, 
1987 m., 358 psl. Kaina užsie
nyje $10.50 JAV.

Atsiųsta paminėti
LAIŠKAI LIETUVIAMS, religi

nės ir tautinės kultūros žurna
las, 1987 m. 9 nr. Redaktorius - 
Juozas Vaišnys, SJ, leidėjas - Tė
vai jėzuitai, administratorė - 
Aleksandra Likanderienė. Meti
nė prenumerata - 10 dol. Adresas:

Čikagoje "Margučio” surengto muziko Stasio Šimkaus 100 metų gimimo sukakties minėjimo programos atlikėjai 
ir garbės svečiai. Iš kairės: Neris Šimkus, pianistas Manigirdas Motekaitis, dirigentė Emilija Sakadolskienė, 
rašytojas Stasys Santvaras, sol. Algis Valiūnas, sol. Audronė Gaižiūnienė, sol. Roma Mastienė, Algis Šimkus, sol. 
Algirdas Brazis Nuotr. J. Tamulaičio

VY1>\ UTAS PLUKAS

Algonquin atspindžiai
rudens šalnos pakąstas 
alpsta pageltęs lapas 
ir klevui ir radastai 
neilgas kelias lemtas 
...ir man laiko sraute

speigo nagus už miško 
galanda šiaurys vėjas 
paukštis lizdą palikęs 
skrenda kur orchidėjos 
... kaip ir aš likime

šermukšnio sodrios kekės 
iš gervių skrydžio matos 
upelis šnara sakmę 
nemirštančią verpetuos 
... kaip gimtame krašte
virpėdamas iš džiaugsmo 
krioklys verpetais verda 
vaivorykšte žaviausia 
papuošia beržo veidą 
.. .gyvena manyje

bebrai užtvenkę srovę 
augina naują gentį 
nestoja lobį krovę 
nuo bado tenka gintis 
...kaip mano buityje

Burks Fulls, Ontario 1987

J. ŠLAJUS

Šimtui metų nuskambėjus 
Paminėta kompozitoriaus Stasio Šimkaus šimto metų gimimo sukaktis

operą “Pagirėnai”. Klaipėdos 
konservatorijoje profesoriau
damas jis ruošė lietuvius diri
gentus bei kompozitorius.

Atsikuriančios Lietuvos lai
kais kompoz. Šimkus buvo at
vykęs Amerikon. Lankydamas 
lietuviškas kolonijas, organi
zavo chorus, kūrė dainas, rin
ko aukas Lietuvos atsistatymui. 
Iš Amerikos lietuvių jis surin
ko 26,000 dol. aukų. Savo dai
nų melodijomis Šimkus gaivi
no išeivijos lietuvių ryšius su 
paliktu kraštu.

Loreta Venclauskienė savo 
kalboje apžvelgė kompoz. Šim
kaus muzikos bei charakterio 
bruožus. Lietuvos meilė skati
no jį rinkti liaudies dainas. Jo 
pritaikytos liaudies melodijos 
chorams skambios ir lengvos 
dainuoti. Šimkaus kūryboje 
būdingi lietuviško romantiz
mo bruožai. Būdingiausias kom
pozitoriaus motyvas — tėvynė 
ir meilė.

Meninę programą sudarė St. 
Šimkaus muzika. Pianistas Ma
nigirdas Motekaitis paskambi
no “Lietuvos siluetai” ir akom
panavo visoms solo dainoms 
bei chorui.

Sukaktuvininko kūrinius pa
dainavo solistai: Audronė Gai
žiūnienė, R. Mastienė, A. Bra
zis ir A. Valiūnas.

Minėjimą užbaigė “Daina
vos” choras. Scenai atsidarius 
graži akimirka: visos choro mo
terys pasipuošusios tautiniais 
drabužiais. Diriguojant Emili
jai Sakadolskienei, choras pa
dainavo “Vėjo dukra”, “Ežerė
lis” (abiejų žodžiai F. Kiršos) 
su soliste Gaižiūniene. Pabai
gai atliko kantatą “Atsisveiki
nimas su tėvyne” (A. Baranaus
ko) su solistais - Braziu, Gai
žiūniene ir Mastiene.

Pilna salė klausovų daina- 
viečiams ir solistams entu
ziastingai plojo, ypač už kan
tatą. Priedo choras dar padai
navo “Vienas žodis ne kalba”.

Publikai patinka gražus diri
gavimas. Tokių savybių turi E. 
Sakadolskienė.

P. Petrutis visiem padėko
jo ir pakvietė JC kavinėn pa
sivaišinti ir pabendrauti.

“Margučio” radijo progra
ma, įsteigta prieš 55 metus muz. 
A. Vanagaičio, kuriai jau ilgą 
laiką vadovauja Petras Petru
lis, spalio 4 d. surengė kompo
zitoriaus Stasio Šimkaus 100 
metų gimimo sukakties minėji
mą Čikagos Jaunimo centre.

Kompoz. St. Šimkus gimė 
1887 m. Seredžiaus vis., Kau
no aps. Muzikos mokytis pra
dėjo Naujalio vargonininkų 
kursuose Kaune, vėliau - Vil
niuje ir Varšuvoje. Petrapi
lio konservatorijoje baigė kom
poziciją. Mirė Kaune 1943 m.

Minėjimą trumpu žodžiu pra
dėjo “Margučio” vedėjas Pet
ras Petrutis. Padėkojęs gau
siai atsilankiusiem (buvo pil
na salė ir balkonasj, Supažin
dino su iš Floridos atvykusiais 
kompozitoriaus sūnumis Algiu 
Šimkumi, jo žmona Irena ir Ne
rimi Šimkumi bei jo žmona dr. 
Aldona. Paskaitai skaityti pa
kvietė poetą Stasį Santvarą.

Paskaita truko apie valandą 
laiko, tačiau klausytojams ne
nusibodo - kalbėtojui dėkojo 
gausiais plojimais.

Kalbėtojas minėjime dalyva
vusius vedžiojo kompozitoriaus 
vaikščiotais gyvenimo bei mu
zikos kūrimo keliais ir take
liais, rodė, kaip kompozito
riaus gabumai vedė jį į aukš
tumas.

St. Šimkus buvo patriotas ir 
visuomenės darbuotojas. Jis 
organizavo chorus, lietuviškus 
vakarus su vaidinimais. Šitaip 
gyvai dirbdamas, St. Šimkus 
apkeliavo visą Lietuvą. Yra su
kūręs daugiau kaip 250 origi
nalių bei harmonizuotų liau
dies dainų, be to, užrašęs apie 
1000 liaudies dainų, sukūręs

2345 West 56th St., Chicago, IL 
60636, USA.

EVANGELIJOS ŠVIESA, trimėn- 
esinis krikščioniškos minties 
(evangeliką) leidinys, 1987 m. 
ruduo. Atsakingasis redaktorius 
ir kasininkas - K. Burbulys (3426 
N. Plainfield Ave., Chicago, IL 
60634, USA). Redaktorius - P. Ens- 
kaitis (34 Cline Ave. N., Hamilton, 
Ont. L8S 3Z4, Canada).

Tėviškės žiburiai 1987. XI. 3 — Nr. 45 (1968) psl. 7

KULTMEJE VEIKLOJE
miškai spalvomis dega 
grožis užima kvapą 
žiemys raižioja žemę 
gyvybė veidą slepia 
■. .priminga būtyje
žiema pančiais sukaustė 
taikią pagirio stirną 
ji slepias už eglaitės 
miškas šakalų pilnas 
... tėvynė bėdoje
laikas pasalom slenka 
raško dienas be saiko 
saulė vėl glostys gamtą 
lemtis pažadus laiko 
... ir mane glėbyje

mėnulį prausia bangos 
ežere braido žvaigždės 
tamsoje tyla spengia 
naktys tokios beveidės 
...ir mana visatoje
gamta amžių kelionėj 
prasmingai sprendžia laiką 
rudens lapais apkoręs 
apkabinu pušaitę
.. . jos spyglių lietuoje

Skulptorės I. Sakalauskaitės- 
Pocienės skulptūrų paroda lie
pos 16 - rugpjūčio 10 d.d. buvo su
rengta Australijos sostinėje Kan
beroje, Chapmano galerijoje. 
Australijon ji atvyko 1950 m. ir 
įsikūrė Adelaidėje. Pradžioje reiš
kėsi keramikoje, vėliau susido
mėjo skulptūra, 1962 m. baigė 
Adelaidės meno mokyklų, įsijung
dama į jos dėstytojų eiles. Skulp
torės I. Pocienės darbams būdin
gas didesnis ar mažesnis abstrak- 
tizmas.
J Dr. Dov Levin, kilęs iš Lietu- 

yvos Plungės, darbuojasi Jeruza- 
' lės universiteto dabartinių laikų 

žydų istorijos institute tyrinėji
mų srityje. Yra parašęs visą eilę 
studijų apie Lietuvos žydus bei jų 
likimą Lietuvoje. Naujausia jo stu
dija “The Jews and Socio-econo
mic Sovietization of Lithuania, 
1940-41” (Part 1) yra išspausdin
ta leidinyje “Soviet Jewish Af
fairs”, Vol. 17, No. 2, 1987. Au
torius, remdamasis statistikos 
duomenimis, atskleidžia ekonomi
nį žydų nukentėjimą sovietizaci
jos metais Lietuvoje. Pažymėtina, 
kad šis Levinas neturi nieko 
bendro su teisėju Dov Levin J. 
Demjaniuko byloje Jeruzalėje.

Dail. Antano Tamošaičio knyg- 
ženklių paroda Kanados sostinė
je Otavoje, Carletono universite
to MacOdrum bibliotekoje, buvo 
surengta spalio 9-30 d. d. Paro
dai jis sutelkė 70 knygženklių, 
sukurtų beveik vieniems lietu
viams, nes kitataučiai ilgame są
raše tesudarė nepilną dešimtį. Lie
tuvių eilėse buvo daug žymiųjų- 
asmenų, tokių kaip Jonas Balys, 
Kazys Bradūnas, Bronius Budriū- 
nas, Birutė Ciplijauskaitė, Paulius 
Galaunė, Česlovas Grincevičius, 
Juozas Jakštas, Jurgis Jankus, Juo
zas Kralikauskas, Henrikas Na- 
gys, Justinas Pikūnas, Jonas Puzi
nas, Antanas Ramūnas, Simas Su
žiedėlis, Antanas Vaičiulaitis. Pa
rodos kataloge įvadą apie dail. A. 
Tamošaitį ir jo sukurtus knygžen- 
klius parašė Ontario provincijos 
Gananoque vietovėje prie Tūks
tančio salų leidžiamo laikraščio 
“The Reporter” red. Shawn 
Thompson.

Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centras Čikagoje rugpjūčio 18 
d. pasirašė sutartį su buvusia ge
neraline Lietuvos konsule Juze 
Daužvardiene dėl jos ir 1971 m. 
mirusio generalinio Lietuvos kon
sulo dr. Petro Daužvardžio archy
vų. Visa jų surinkta 
medžiaga atiduodama 
lietuvių archyvui, kurį 
kitomis institucijomis 
centre tvarko Lituanistikos tyri
mo ir studijų centras. Atiduoda
mą medžiagą sudaro konsulato 
patalpose per ilgus metus sutelkti 
susirašinėjimai su įvairiomis 
įstaigomis ir asmenimis, doku
mentai, iškarpos lietuvių ir ame
rikiečių spaudoje paskelbtų ra
šinių Lietuvai svarbiais klausi
mais. Yra daug visokių atsišauki
mų, memorandumų, kvietimų, 
programų, suvenyrų.

Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus Čikagoje savo rodinius pa
pildė įdomia vaizdajuoste apie žy
miąsias XIX-XX š. lietuves mote
ris — “The Wings of Fame: 19th 
and 20th Century Lithuanian Wo
men”. Vaizdajuostę paruošė Da
lia Kučėnienė, talkinama Silvi
jos Kučėnaitės-Foti, aktorės Ni
jolės Martinaitytės, projekto ko
ordinatorės Eleonoros Katauskie- 
nės ir techninio vadovo Toliaus 
Šluto. Vaizdajuostėn įtraukta 
20 įvairiose srityse pasižymėju
sių moterų: Emilija Platerytė, 
Nijolė Sadūnaitė, Julija Žyman
tienė (Žemaitė), Gabrielė Pet
kevičaitė (Bitė), Marija Pečkaus- 
kaitė (Šatrijos Ragana), Sofija 
Čiurlionienė, Ieva Simonaitytė, 
Zina Katiliškienė (Liūne Sute
ma), dr. Vanda Daugirdaitė- 
Sruogienė, Juzė Daužvardiene, 
Aldona Šliūpaitė, dr. Valerija 
Raulinaitė, Mary Zolpys, Vincė 
Jonuškaitė-Zaunienė, Lilija Šu
kytė, Anna Kaskas, Polyna Stos- 
ka, kazimierietė Motina Marija- 
Kazimiera Kaupaitė, Anastazija 
Tamošaitienė ir dr. Marija Gim
butienė. Vaizdajuostėn įjungta 
daugiau kaip pusė tūkstančio 
skaidrių su įkalbėta medžiaga, 
apimančia tų moterų sukurtus 
veikalus, rankraščius, dieno
raščius ir laiškus. Su vaizda
juoste galės susipažinti Balze
ko lietuvių kultūros muziejaus 
lankytojai, nes ji įtraukta į nuo
latinių rodinių sąrašą. Kopijos 
paskleistos JAV švietimo insti
tucijose, kad vaizdajuostės me
džiaga galėtų pasinaudoti studen
tės ir doktorantės.

archyvinė 
Pasaulio 

dabar su 
Jaunimo

Klaipėdos laivų remonto įmo
nės moterų choras veiklos penk
metį paminėjo specialiu koncer
tu. Šia proga septyniasdešimt dai- 
ninkių turintis choras buvo pava
dintas “Deimena”. Chorui vado
vauja Vilniaus konservatorijos 
fakultetų Klaipėdoje dirigavimo 
katedros vyr. dėstytojas P. Misiu- 
kevičius. Deimenietės, savo reper
tuare turinčios E. Griego, P. Čai
kovskio bei kitų klasikų kūrinių, 
ypač stengiasi garsinti Klaipėdoje 
gyvenančių kompozitorių dainas. Į 
darbą su “Deimena” įsijungia stu
dentai, atliekantys praktiką, gi
nantys diplominius darbus.

Spaudai jau yra ruošiamas “Za
navykų žodynas”. Šią vasarą jam 
žodžius Šakių rajone rinko būrys 
kalbininkų, mokytojų filologų ir 
lituanistų studentų. Ekspedicijos 
dalyviams, pasiskirsčiusiems į 
tris grupes, vadovavo: Griškabū
džio miestelyje ir apylinkėje — 
Vilniaus universiteto docentas 
Aldonas Pupkis, Barzduose —: 
dėstytojas Arvydas Vidžiūnas, 
Būbleliuose — Šiaulių pedagogi
nio instituto docentė Janina 
Kudirkaitė-Jakaitienė. Žodžių 
rinkėjai, aplankę pagyvenusius 
šio krašto žmones, sukaupė apie 
15.000 kalbos vienetų.

Išeivijos skulptorius Vytautas 
Kašuba neseniai įsteigtam Lie
tuvos kultūros fondui pasiuntė 
bronzinį sienos kūrinį “Kelionė” 
ir penkių Lietuvos kunigaikščių 
medalionus - Mindaugo, Gedimi
no, Algirdo, Kęstučio ir Vytauto. 
Medalionai, pagaminti iš žalsvai 
pilko liedinto akmens, yra ap
skriti, vienodo 62 cm diametro. 
Kiekvienas sveria apie 9 kilogra
mus. Esą laiške primenama, kad 
idėja sukurti tuos Lietuvos val
dovų medalionus kilo apsilankius 
Trakų pilyje. V. Kašuba norėtų, 
kad vieta tiems medalionams bū
tų surasta Trakų pilyje.

Akmenų muziejaus rinkinius 
Mosėdyje papildė Kretingos ra
jono Nausodžio kaimo gyventojo 
Stepono Zuberniaus surastas ir 
padovanotas akmeninis kirvukas, 
naudotas senolių buityje prieš 
keturis ar penkis tūkstančius me
tų. Mosėdyje dabar saugoma apie 
14.000 ledynmečio riedulių, ras
tų Žemaitijos laukuose. Netikė
čiausių formų ir matmenų akme
nų ansambliai, išradingai įjungti 
į Bartuvos upės ir dirbtinių tven
kinių pakrantes, gražiai derinasi 
su retais medžiais, krūmokšniais, 
vandens augalais. Senoviniame 
vandens malūne lankytojų laukia 
smulkesni akmenėliai, praėjusių 
epochų žmogaus buities reikme
nys, įvairių uolienų pavyzdžiai, 
ledynų slinkimo schemos. Įspū
dingai atrodo nedidelis parkas 
su alpinariumu muziejaus steigėjo 
ir dabartinio vadovo dr. Vaclovo 
Into sodyboje. Tvenkiniuose tarp 
vandens lelijų, netikėčiausių at
spalvių lotosų plaukioja gulbės, 
akį žavi eremūrai, 40 rūšių tulpės, 
jazminai, apie 130 pavadinimų au
galai, atvežti iš įvairių vietovių 
nuo Baltijos jūros iki Kurilų sa
lų, nuo šiaurės iki Kaukazo. Ak
menų muziejų įsteigusiam gydyto
jui Vaclovui Intui talkina krašto
tyrininkai ir gamtos bičiuliai.

Memorialinis Vilniaus rašytojų 
muziejus buvo įsteigtas 1972 m. 
vasario 8 d. ankštose, jo porei
kių neatitinkančiose patalpose. 
Šią problemą dabar išspręs mu
ziejui Antakalnyje atiduotas XIX 
šimtmečio pabaigos pastatas, at
naujintas pagal architektės G. 
Pilipavičienės projektą. Jame bus 
pakankamai vietos sutelktiems 
rūdiniams, kurių jau dabar yra 
apie 60.000. Muziejų, turintį sep
tyniolika salių, sudarys dvi da
lys - memorialinė ir literatūrinė. 
Salėse bus išdėlioti Vilniuje gy
venusių rašytojų baldai, asmeni
niai daiktai ir rankraščiai, at
skleidžiantys jų gyvenimą ir kū
rybą. Viena salė bus skirta dai
lės kūriniams, įamžinusiems ra
šytojus. Vidiniu Vilniaus rašyto
jų muziejaus paruošimu rūpinasi 
architektas K. Miežinis. Muzie
jui! bus įjungti rodiniai, prime
nantys K. Korsaką, L. Girą, T. 
Tilvytį, J. Šimkų, J. Marcinkevi
čių, J. Paleckį, B. Pranckų-Ža- 
lionį, K. Borutą, A. Miškinį, K. 
Inčiūrą, A. Gricių, P. Širvį, A. 
Jonyną, VI. Grybą, VI. Mozūriū
ną, J. Dovydaitį, A. Baužą, V. 
Valsiūnienę, O. Miciūtę, A. Lio- 
bytę, A. Kubilinską, 
lį, I. Simonaitytę, B. 
ir V. Miliūną. Iš šio 
yra išjungti du - V.
Putinas ir Antanas Venclova. Pu
tino muziejus Vilniuje jau atida
rytas buvusime jo bute, o A. Venc
lovos muziejus ruošiamas, y. Kst.

J. Paukšte- 
Radzevičių 
ilgo sąrašo 
Mykolaitis-
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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........... 7'/4%

180-364 d. term, ind........... 7'/4%
1 metų term, indėlius....... 7'/2%
2 metų term, indėlius ....... 73/4%
3 metų term, indėlius....... 8 %
1 metų GlC-met. palūk...... 9 %
2 metų GlC-met. palūk...... 9’/4%
3 metų GlC-met. palūk...... 93/4%
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 8 % 
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 7’/2%
RRSP-1 metų term. ind. .. . 8'/2%
Specialią taup. s-tą......... . T %
Taupomąją sąskaitą ....... . 6 %
Kasd. pal. taupymo sąsk . 7 %
Kasd. pal.čekių sąsk. iki . . 53/4%
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). Neimame mokesčio už išra
šytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 35 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

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

A.BG0MES
Real Estate* Insurance Ltd. .

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

Visų rūšių automobilių išorės I body i taisymas ir dažymas: 
sąžiningas darbas, pigios kainos.

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS, 
22 BELVIA ROAD, ---------------- —-------- ----- -------“----------------

Etobicoke, Ont. Msw 3R3 Telefonas 252-8863

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

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

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

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

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

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

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo ......................  11 %
Sutarties paskolas

nuo ......................  11 %
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 10V4%
2 metų ................. 103/4%
3 metų ................. 11 %
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 93/4%

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

Klivlando lietuvių Dievo Motinos nuolatinės pagalbos parapijos knygyne, 
kurį aplanko ne tik vietiniai tautiečiai, bet ir svečiai. Iš kairės: prel. L. 
TULABA iš Romos, p. BRADŪNIENĖ iš Čikagos, klebonas kun. G. KI- 
JAUSKAS, SJ, knygyno vedėjai - p.p. MACKEVIČIAI V. Bacevičius

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

jieškoti kompromiso, Jeruza
lės burmistrą T. Kolleką pa- 
kviesdami svečiu kalbėtoju, ne 
oficialiu delegatu. Pastarasis 
tokį kvietimą atmetė. Nepasi
rodė ir Tel Avivo burmistras 
Š. Lahatas, kvietėjams atsi- 
kirtęs, kad jis nėra Izraelio 
sostinės burmistras. Panašiai 
pasielgė ir žydų kilmės Niujor
ko burmistras E. Kochas, sve
čio teisėmis pakviestas vado
vauti svarstyboms “Governing 
the Ungovernable”. Konferen
cijos rengėjai jo kelionei net
gi buvo įsipareigoję parūpinti 
privatų lėktuvą. Pasaulio sos
tinių burmistrų konferencijon 
svečias E. Kochas buvo pa
kviestas kaip didžiausio JAV 
miesto vadovas atstovauti ja
me gyvenantiems amerikie
čiams, bet jam už Niujorko 
atstovavimą svarbesnis atro
dė Jeruzalės nepripažinimas 
Izraelio sostine.

Iš keleivinio lenkų laivo “Ste
fan Batory” Montrealio uoste 
spalio pradžioje pabėgo len
kų “rock and roll” grupės dai
nininkas T. Piotrovskis, 22 me
tų amžiaus. Jis pasiprašė poli
tinės globos Kanadoje, siekda
mas menininkams būtinos lais
vės, kurios sakėsi neturėjęs 
komunistinėje .Lępkijoję. Esą 
jam buvo leista kurti tik tas 
dainas, kurioms pritaria kom
partija. T. Piotrovskis buvo 
reguliarus solistas komunis
tinio režimo kontroliuojamo
se televizijos ir radijo laido
se. Pasak jo, geriau dirbti Ka
nados žemės ūkyje, negu būti 
dainos “žvaigžde” komunisti
nėje Lenkijoje. Ten liko jo 
žmona ir šešių mėnesių dukre
lė. T. Piotrovskiui, nekalban
čiam angliškai, pabėgti iš “Ste
fan Batory” laivo padėjo laivu 
keliavusi amerikietė Lucie 
Meyers. Pirmiausia buvo kreip
tasi JAV ambasadon, bet ši at
sisakė sutelkti poltinę globą 
Amerikoje, kai ją pabėgėlis 
lengvai gali gauti Kanadoje.

1977 m. vasarą Ontario Bramp- 
tonui priklausančiame žvyr
duobių sklype, numatytame 
paversti parku, įvyko skaudi 
nelaimė - susidūrė du laukams 
pritaikytais motociklais va- 
žinėję paaugliai. Keturiolik
metis Michael McErlean buvo 
beveik visiškai paralyžuotas 
su pažeistomis smegenimis. 
Ontario teismas atsakingu už 
šią neleimę pripažino Bramp
tono miestą ir paskyrė $6,3 mi
lijono baudą sužeistojo išlai
kymui iki mirties. Tokia di
džiulė bauda sujaukė ligšioli
nius draudos nuostatus Onta
rio provincijoje ir visoje Ka
nadoje. Draudos bendrovės, 
nugąsdintos teismo paskirtos 
didžiulės sumos, taip pabran
gino įmokas, kad atsakomybės 
drauda tapo nepakeliama mies
teliams ir netdidesniems mies
tams. Bramptono miestas, 
esantis netoli Mississaugos 
prie Toronto, kreipėsi į ape
liacinį Ontario teismą. Tada 
kai kurie tėvai buvo sugundy
ti mados savo paaugliams sū
nums pirkti važinėjimui lau
kuose pritaikytus motociklus. 
Tie paaugliai, negalėdami va
žinėti viešuose keliuose, savo 
motorizuotam šėlimui jieško- 
davo tuštesnių žemės plotų pas 
kaimynus. Kai kurie atsidauž
davo net ir į lietuvių kapines 
Anapilyje.

Triukšmą keliantis moto
rizuotas vaikėzų siautėjimas 
aprimo po plačiai nuskambėju
sios nelaimės Bramptono žvyr
duobėse, o dabar jį turbūt vi
siškai užbaigs Bramptono mies
tą išteisinęs ir $6,3 milijono 
baudą panaikinęs apeliacinio 
Ontario teismo sprendimas. 
Teisėjai vienbalsiai nutarė, 

kad Bramptonas negali būti 
laikomas atsakingu už pačių 
motociklininkų nelegaliame va
žinėjime susilauktą nelaimę. 
Esą kiekvienam turėjo būti aiš
ku, kad lenktyniavimas moto
ciklais žvyrduobėse yra pavo
jingas ir kad atsakomybė tenka 
patiems paaugliams, ten nele
galiai šėlstantiems be Bramp- 
tono vadovų sutikimo. Apelia
cinio teismo sprendimui spe
cialiu vedamuoju š. m. spalio 
3 d. pritarė ir dienraštis “The 
Toronto Sun”, apgailestauda
mas dabar jau 24 metų amžiaus 
sulaukusio M. McErleano para
lyžių ir smegenų pažeidimą. 
Jo nuoltinei globai reikės daug 
lėšų, bet jomis turės rūpintis 
motociklą nupirkę ir jo važi
nėjimo nekontroliavę tėvai. 
Bet to motociklo nepilname
tis 14 metų jaunuolis M. Mc- 
Erlean nebūtų nelegaliai at
sidūręs ir skaudžiai susižei- 
dąs Bramptono žvyrduobėse.

Jaunimo kongreso žinios
* Loteriją suorganizavo Toronto 

—Hamiltono jaunimo grupė, kuri 
nuo 1986 m. gruodžio mėnesio 
pastoviai dirba — kongresui. Lai
mikiai : $500 dovana iš “Marlin 
Travel” kelionei: dviem asme
nim sezoninis pasas Loretto Ski 
Resort: lietuvių menininko dar
bas; po vieną “pizza” per mėne
sį vieneriems metams iš “Pizza 
pizza” bendrovės. Bilietus plati
na KLJS nariai po Mišių prie kong
reso aukų stalo. Traukimas įvyks 
per jaunimo šokius lapkričio 7 d. 
Toronto Lietuvių namuose.

* Jaunimo šokiai “Australija 
laukia” įvyks, lapkričio 7, šešta
dienį 7.30 v.v. Toronto Lietuvių 
namuose. Veiks baras, bus šilta va
karienė, “semi—-formai” apranga. 
Tikslas — sutelkti lėšų kongre
sui. Rengia Toronto—Hamiltono 
jaunimo grupė.

* Jaunimas dirba drabužinėse. 
Nuo spalio iki gruodžio mėnesio 
vidurio pastoviai visiems rengi
niams jaunimas dirba Toronto 
Lietuvių namų drabužinėje, tuo 
būdu užsidirbdami lėšų kelionei į 
kongresą. Šis jaunimas taip pat 
aptarnaus drabužinę Prisikėlimo 
parapijoje per “Antro kaimo” va
karą lapkričio 8, sekmadienį, 4 
v.p.p. Tai bus proga norintiems 
paaukoti jaunimo kongresan vyks
tantiems Kanados lietuvių jauni
mo atstovams.

* Toronto—Hamiltono lietuvių

TORONTO MIESTAS

Laikraščių ir sunkių 
daiktų išvežimas

Mirusių prisiminimo diena
1987 metų lapkričio 11, trečiadienį

Nebus išvežami laikraščiai ir sunkūs daiktai (šaldy
tuvai, sofos, matracai, mediena arba žagarai ir 
pan.) 1987 m. lapkričio 11, trečiadienį.

Palaikykite laikraščius ir sunkius daiktus išvežimui 
trečiadienį- lapkričio 18 d.

PASTABA. Toronte yra 17 stiklinių ir metalinių indų perdirbimo 
sandėlių. Rugpjūčio mėnesį buvo surinkta 273 tonos laikraščių, 
56 tonos stiklo ir 3 tonos skardinių dėžučių. Smulkesnių informa
cijų teirautis telefonu 392-7742.

PRAŠOME NEDĖTI SUDUŽUSIŲ STIKLŲ AR KITOKIŲ 
AŠTRIŲ DAIKTŲ į PLASTIKINIUS ATMATŲ MAIŠUS

R. M. BREMNER, P. Eng., F.I.C.E. 
viešųjų darbų viršininkas

Ateitininkų žinios
Jaunučiai ateitininkai kas ant

rą sekmadienį daro susirinkimus 
Prisikėlimo parapijos klebonijo
je 11-12 v.r. Iki Kalėdų susirin
kimai bus: lapkričio 15, 29 ir gruo
džio 13 d. Informacijas teikia: 
seselė Margarita 534-5773, Elena 
Barakauskienė 233-7861, Gabija 
Petrauskienė 232-0737. Tėvai kvie
čiami vaikučius atvesti tuojau 
po Mišių. Jaunučiais laikomi I-IV 
skyriaus, jauniais V-VIII skyriaus. 
Visi kviečiami dalyvauti.

Skautų veikla
• Lapkričio 8, sekmadienį, 

“Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai 
švenčia LSS-gos įsteigimo šven
tę. Organizuotai dalyvaus 9.30 
Mišiose Lietuvos kankinių šven
tovėje ir iškilmingoje sueigoje 
didžiojoje Anapilio salėje.

• Spalio 28 d. Toronto Estų 
namuose posėdžiavo estų, vengrų, 
latvių, lenkų ir lietuvių skautų 
vadovai. Ši tautybių (ethnic) skau
tų organizacija CESC buvo įsteig
ta 1967 m. Tada buvo suorganizuo
ta ir bendra stovykla vardu “Har
mony 77”. Nuo tų metų daugiau to
kių stovyklų nebuvo, o tik organi
zuojami bendri suėjimai vieną 
kartą per metus. Šiais metais nu
tarta tokį suėjimą organizuoti 
kovo 5 d. Estų namuose. Iš kiek
vienos tautybės turėtų dalyvauti 
nemažiau 10 žmonių su paruošta 
programa. M.

• Šių metų Kūčias “Šatrijos” 
ir “Rambyno” tuntai ruoš kartu 
su ateitininkais gruodžio 13 d. 
Prisikėlimo parapijos salėje.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” taun- 
tų bendras posėdis iš lapkričio 
29 d. atkeltas į lapkričio 22 d.

Tuntininkai

Bookbinding Studio 
“SAMOGITIA” 
meniškai įriša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis. 
Telefonas 625-2412

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

jaunimo atstovai jau yra gavę iš 
Australijos “Kongreso vadovus” — 
knygeles. Ryšium su knygelėse pa
teiktais skaitymais bei diskusi
niais klausimais planuojamas at
stovams pasiruošimas studijų die
noms, kurios įvyks Kanberoje. Tuo 
tikslų lųdrė Čuplįnskaitė organi
zuoja pokalbį su jaunimo organi
zacijų atstovais apie organizacijų 
vaidmenį ir KLJ Sąjungą. Atsto
vams bus apskambinta telefonu ir 
susitarta dėl datos ir vietos.

* Atstovų suvažiavimas įvyks 
spalio 31 - lapkričio 1 d. savaitga
lyje Prisikėlimo parapijos patal
pose. Sutiko vadovauti pokalbiams: 
Joana Kuraitė-Lasienė, Rasa Lu- 
koševičiūtė-Kurienė ir Gintaras 
Grušas, PLJS pirmininkas iš Los 
Angeles, Kalifornijos. Rengia 
KLJS valdyba.

* Buvusių kongresų dalyvių su
važiavimo nebebus. Organizato
riams nepavyko juos sutelkti.

Gabija

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida

C. Jason (Jasiūnas) Toronte
Tel. (416) 624-8181

TTTT■I JTL LIETUVIŲ KREDITO
PARAMA KOOPERATYVAS

______________________________________________

MOKA:
77.% už 90 dienų term, indei.
774% už 6 mėn. term, indėlius
772% už 1 m. term, indėlius
73/4% už 2 m. term, indėlius
8 % už 3 m. term, indėlius
9 % už GIC 1 m. garantuoti

investavimo pažymėjimai
974% GIC 2 m. garantuoti 

investavimo pažymėjimai
8 % už pensijų planą

(variable rate)
83/4% už 1 m. term, pensijų planą
8 % už pensijų fondą-RRIF 

(variable rate)
6 % už taupymo s-tas
574-7% 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 ...................... 1072%
2 metų .................... 11 %
3 metų .......................1174%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ........ 972%
(variable rate)
Asmenines paskolas duoda

me iki $65,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto.
Kitos paskolos: (Line of Credit) 
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.

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

daiva t. dalinda, b.a.
associate broker

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 ĮKAINOJIMAS*

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

Justinas Raškauskas

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

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

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

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

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

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

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

(Arti Toronto Lietuvių namų)

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

DRA UGIŠKAI PA TARN A US

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

KINGSWAY NATIONAL TeL 5^-2331
the sign oe dist Inchon arba 537-2869
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Lietuvos krikščionybės su
kakties komitetas Kanadoje 
paskutinį kartą posėdžiavo 
Anapilyje 1987 m. lapkričio 1 
d., pirmininkaujant Vyt. Bire- 
tai. Išsamiai aptarta visą ren
ginių programa. Mūsų visuo
menė prašoma sekti skelbia
mą programą ir visur gausiai 
dalyvauti. Atkreiptinas dėme
sys į eiseną, kuri prasidės lap
kričio 14, šeštadienį, tuoj po 
koncerto Ryersono politechni
kos institute (Gerrard St.E.). 
Visi koncerto dalyviai kviečia
mi įsijungti į tą eiseną kated
rom Kryžių, plakatus ir žvakes 
parūpins eisenos organizato
riai. Katedroje bus pašventin
tas lietuviškas kryžius ir atlik
tos atitinkamos maldos. Po to 
prasidės naktinis budėjimas, 
kuriame kas valandą ateis nau
ja pamaina iki 7 v.r. Jaunimas 
budės lauke prie katedros iki 
sekmadienio pamaldų 2 v.p.p.

Lapkričio 15, sekmadienį, 2 
v.p.p., Toronto katalikų kated
roje bus bendros pamaldos, 
dalyvaujant Šv. Tėvo pronun- 
cijui ir kitų konfesijų atsto
vams. Pamaldų procesijoje 
kviečiamos dalyvauti organi
zacijų vėliavos su palyda. Jos 
turi būti prie katedros jau 1.30 
v.p.p. Vyresnio amžiaus žmo
nėms numatomas autobusas 
nuo “Vilniaus” rūmų į katedrą 
ir iš ten - į Anapilį, kur 5 v.p.p. 
įvyks baigminis pokylis. Prašo
ma iš anksto apsirūpinti bilie
tais į koncertą ir pokylį.

Lietuvos krikščionybės su
kakties renginiams Toronte 
Prisikėlimo parapijoje rink- 
liavios metu spalio 25 d. su
rinkta $3249.00. Paaukojo: $500
- dr. J. A. Sungailos; $200 - B. 
S. Sakalai; $100 - J. B. Aukštai
čiai, A. D. Braziai, V. I. Ignai- 
čiai, N. Preibienė, V. Skirgai
la; $50 - A. E. Abromaičiai, M.
J. Astrauskai, M. S. Bušinskai,
K. B. Čepaičiai, dr. R. A. Kar
kos, V. Naras, M. S. Petruliai, 
P. Sidaras, P. Skabliauskas, J. 
Skilandžiūnas. Daug kitų prisi
dėjo mažesnėmis aukomis. Vi
siems nuošįrįįžĮaj.dėkoja Lie
tuvos krikščionybės sukakties 
komitetas Kanadoje. Jis taip 
pat dėkoja p.p. Danaičiams, 
“Time Press Ltd.” savininkams, 
už atspausdinimą programų 
paskaitų serijos “Krikščiony
bė Lietuvoje”.

Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresui Australijoje (Kana
dos liet, jaunimo atstovų kelio
nei) paaukojo: $3000 - “Para
ma”; $2000 - Prisikėlimo para
pijos kredito kooperatyvas; $50
- A. Bražys; $20 - V. Kulnys.

Patikslinimas. A. a. Adelės-Mil- 
dos Dauginienės mergautinė pa
vardė yra Pacaitė, o ne Macaitė, 
kaip buvo per klaidą išspausdinta 
“TŽ” 1987 m. 44 nr. Atsiprašome.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms ren

gėjoms ir viešnioms už tokį gra
žų man suruoštą mergvakarį. Nuo
širdus ačiū vyriausiai rengėjai 
p. Sigitai Aušrotienei ir jos pa
dėjėjoms už įdėtą darbą ir rūpes
tį. Taip pat ačiū p. V. Jasinevi- 
čienei už taip gražų ir menišką 
stalų papuošimą. Dėkoju visoms 
už gražias ir vertingas dovanas, 
kurios bus labai naudingos man 
ir Ričardui vedybinio gyvenimo 
pradžiai. Aš ir Ričardas esame 
dėkingi jums visoms. Niekad ne
pamiršime jūsų parodyto nuošir
dumo. Dalia Pažerūnaitė

Pajieškojimai
Jieškomas Antanas Pumputis. 

Apie jį žinantys arba jis pats pra
šomi atsiliepti: T. Gaižauskas, 
P. O. Box 81, Porto Severn, Ont. 
LOK ISO.

Prašo atsiliepti Aleksą Monkų, 
sūnų Kazio, gimusį Šiaulių aps., 
Sauginių k., Vaclovas Grušas, sū
kius Prano, Gvardiečių gt. 77, b.13, 
Kaunas, Lithuania.

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

“IBM-COMPA TiBLE” TX“ 
namų, įstaigų, prekybos ir mokslo reikalams

— Turime pasirinkimą XT,286,386 modelių
- Prieinamos kainos/patikimigaminiai

- Taisymo ir techniški patarnavimai
- Lietuvis savininkas

“REAL TECHNOLOGIES” mLSISL^2583

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

A. a. Adelės Dauginienės at
minimui vietoje gėlių paauko
jo “Tėviškės žiburiams”: $25 - 
Juzė, Vida ir Pranas Dovidai- 
čiai; $20 - Elena Draudvilienė.

A. a. Adelei Dauginienei mi
rus, reikšdami užuojautą sū
nui Valteriui ir jo šeimai bei 
artimiesiems, paaukojo “Tė
viškės žiburiams”: $20 - Liuci
ja Skripkutė, Sigita ir Vytautas 
Aušrotai, Aldona ir Petras Ši- 
monėliai, Albinas ir Elena 
Bočkai; $10 - Albina ir Vytas 
B u ragai.

A. A. Stefanijos Jagėlienės 
atminimui paaukojo “Tėviškės 
žiburiams”: $20 - Sigita ir Vy
tautas Aušrotai, Aldona ir Pet
ras Šimonėliai, Kęstutis Bud- 
revičius.

A. a. Marijos Basalykienės 
atminimui, užjausdami jos vy
rą Antaną, Angelė ir Jonas Šul
cai paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $20.

A. a. Marijos Basalykienės 
atminimui, užjausdama jos vy
rą Antaną, Dana Bartulienė 
paauklojo “Tėviškės žiburiams” 
$10.

A. a. Juozo Aukaus atmini
mui, užjausdami seseris ir bro
lius, Elena ir Vitas Bilevičiai 
paaukojo “Tėviškės žiburiams” 
$20.

A. a. Leopoldo Balsio atmini
mui 236 SLA kuopa Toronte pa
aukojo “Tėviškės žiburiams” 
$10.

A. a. Jono Didžbalio penke- 
rių metų mirties prisiminimui 
žmona Albina Didžbalienė pa
aukojo “Tėviškės žiburiams” 
$100.

A. a. Olės Klimienės atmi
nimui, užjausdami dr. Antaną 
Pacevičių ir jo šeimą, Sigita 
ir Vytautas Aušrotai paaukojo 
“Tėviškės žiburiams” $20.

Mylimo brolio a. a. Jono Ka
siulio atminimui Ona Langie- 
nė paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $20.

Mylimo vyro a. a. Albino Ra
manausko ir dukrelės a. a. Re
ginos Ramanauskaitės-Miški- 
nienės atminimui Eugenija Ra
manauskienė paaukojo “Tėviš
kės žiburiams” $40.

A. a. Jono Songailos palai
kų į lietuviškas Šv. Jono kapi
nes perkėlimo proga J. Kairie
nė paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $50.

Vilniečių veikėjas bei žur
nalistas Jeronimas Cicėnas, 
gyvenęs Sioux City, Iowa, mirė 
1987 m. spalio 21 d. Jis buvo 
uolus spaudos bendradarbis, 
autorius knygos “Vilnius tarp 
audrų”. Jei kas norėtų įamžin
ti jo vardą Kanados lietuvių 
fonde, prašoma įteikti auką 
fondo pareigūnams. (Adresas: 
Lithuanian-Canadian Founda
tion, 1573 Bloor St.W., Toronto, 
Ont. M6P 1A6).

Toronto Maironio mokykla nuo
širdžiai dėkoja visom organiza
cijom bei asmenim, kurie per 
paskutinius mėnesius aukojo, 
remdami mūsų pastangas. Paau
kojo: $2735 - “Paramos” kredito 
kooperatyvas; $2500 - Prisikėli
mo parapijos kredito kooperaty
vas; $1500 - Lietuvos kankinių 
parapija; $1500 - Prisikėlimo pa
rapija; $500 - Toronto Lietuvių 
namų valdyba; $350-“Time Press”, 
$250 - Buckley Trim; $100 - KLK 
moterų dr-jos Prisikėlimo par. 
skyrius; $50 - “Volungė”; $28 - 
1987 m. X skyriaus abiturientai. 
Mokyt. L. Šileikienė paaukojo $100 
atminimui savo vyro a.a. K. Šilei
kos. “Paramos” valdyba mokslo 
metų pabaigtuvių proga visiems 
X skyriaus abiturientam pado
vanojo po skaičiavimo mašinėlę 
-kalkuliatorių.

Visiems nuoširdus ačiū!
G. Paulionienė, 

mokyklos vedėja

Kanados vasarvietėje VVasagoje, kur daug lietuvių atostogauja vasaros metu, lankosi ir gausios alkanos žuvėdros

SKAITITOJAI PASISAKO
TAUTOS ŠVENTĖ

Jau kelinti metai spaudoje ke
liamas reikalas švęsti Tautos 
šventę rugsėjo 8 d. Toronte, su
rengiant viešą minėjimą su tai 
šventei tinkama programa, kaip 
daugelyje vietovių Kanadoje, 
Amerikoje ir kituose pasaulio 
kraštuose yra daroma.

Tautos šventė yra svarbi, nes 
primena mums garbingą mūsų 
tautos praeitį, iš kurios semia
mės stiprybės ir mokome bei auk
lėjame jaunimą tautinėje dva
sioje.

Toronte yra stiprių meninių, 
kultūrinių ir tautinių vienetų - 
Lietuvių Bendruomenė, šauliai, 
Lietuvių namų kultūrinė komisi
ja ir kt., tik niekas nesiima ini
ciatyvos. K. D.

GINTARO VERTĖ
Turbūt Kanadoje nerasime nė 

vienos lietuvės, kuri neturėtų 
gintaro puošmenų. Kai atvykome 
Kanadon, gintaras čia buvo la
bai mažai žinomas. Kanadietės 
klausdavo: “O iš ko tie dirbiniai 
padaryti? Kokios tos sagos? Plas
tikinės?”. Daugelis būtų rizika
vę derėtis, kad gintaro niekada 
nematysime “Birks” - pirmaujan-
čioje brangenybių krautuvėje Lon
done, Ont. Juk tai būtų krautuvės 
vardo ir jos turimų brangenybių 
pažeminimas...

Tenka girdei, kad kaikurios mū
sų tautietės jaučiasi turinčios 
per daug gintarų ir norėtų jų skai
čių sumažinti, dalį jų išdalinti 
ar parduoti. Noriu priminti, kad 
jos savo pirktų karolių už $25 ar 
$35 neparduotų už panašią kainą. 
Gal ir baltiečių gintarų nuolati
nės parodėlės prisidėjo prie jų 
išpopuliarinimo, bet greičiau
siai dėl to, kad jų ištekliai stai
ga pradėjo mažėti ir kad daromi 
įvairūs suvaržymai jų išvežimui 
ir pan. Gintaro vertė pradėjo kil
ti. Minėta ir čia svarbiausia bran
genybių “Birks” krautuvė šiemet 
turėjo didelį rinkinį gintaro puoš
menų, ir jų kainomis nustebino 
pirkėjus bei žiūrovus: didesnės 
sagos ar karoliai įkainuoti nuo 
$600 iki $750! D. E.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

1987 m. lapkričio 14-15 dienomis 
Toronto Lietuvių namuose įvyks 
KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

Pf
Xlll-sios krašto tarybos suvažiavimas
Lapkričio 14, šeštadienį nuo 9 v.r. iki 4.30 v.p.p.

Registracija, suvažiavimo atidarymas, KLB krašto valdybos, 
apylinkių ir kiti pranešimai, diskusijos tema “Ryšiai su kraštu", 
kuriom įžangą padarys dr. Petras Lukoševičius.

12.30 v.p.p. disidento, neseniai atvykusio iš Lietuvos, VYTAUTO 
SKUODŽIO žodis.

4.30 v.p.p. Vakarienė.

Lapkričio 15, sekmadienį nuo 10 v.r. iki 12 v.p.p.
Tęsinys diskusijų “Ryšiai su kraštu”, kiti suvažiavimo reika
lai, nutarimų svarstymas bei priėmimas, uždarymas.

Visuomenė kviečiama dalyvauti. Registracijos kaina asmeniui - 
$25.00 (įskaitant pietus ir vakarienę). Prašome užsiregistruoti 
iš anksto paskambinant į KLB raštinę (416) 533-3292.

KLB krašto valdyba

LAPKRITIS - SOLIDARUMO MĖNUO 
Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Toronto apylinkės valdyba skelbia 

lapkričio mėnesį 
solidarumo mėnesiu.

Visi Mississaugos, Toronto ir apylinkės lietuviai prašomi per 
lapkričio mėnesį sumokėti nario (solidarumo) mokestį ($5.00). 
Tai pagrindinės lėšos KLB Toronto apylinkės valdybos veiklai. 
Jūsų patogumui paduoti prašymai leisti mokesčio rinkimo punktus 
(stalus) parapijų salėse ir Toronto Lietuvių namuose sekma
dieniais. Taip pat atitinkamas korteles galima užpildyti kredito 
kooperatyvuose, kad nario mokestis būtų automatiškai pervestas 
iš Jūsų einamosios sąskaitos į KLB Toronto apylinkės sąskaitą.

KLB Toronto apylinkės valdyba

me" EKSKURSIJOS
l 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.

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

west realty inc., realtor 
an Independent member broker

Juozas (Joseph) 
NorRus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba 
Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius” l-me aukšte.

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3 769-1616

CHOICE 
IN THE

MASKELL INSURANCE

“ALL THE

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 O INSURANCE & Ull TjO LULJ-IL 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: 10 v.r. -7 v.v., šeštadieniais —10 v.r. — 2 v.p.p.

Narys "Better Business” biuro

RUSIŠKOS MOKYKLOS 
LIETUVOJE

“Lietuvių enciklopedijos” 37 to
me straipsnyje apie Mažeikius su 
20,400 gyv. pažymėtos 6 vid. mo
kyklos, bet viena esanti rusų dės
tomąja kalba. Nieko nepasakyta 
apie kitus miestus, kur yra rusų 
vid. mokyklos, pvz. Rokiškis, 11,800 
gyv., pažymėta 4 vid. mokyklos ir 
dvi ligoninės. Rokiškyje viena 
vid. mokykla yra rusų dėstomąja 
kalba. Viena ligoninė yra iš ne
priklausomybės laikų, kita nau
ja, pastatyta po paskutinio karo, 
yra psichiatrinė ligoninė.

Nuo linijos Rokiškis-Anykščiai- 
Ukmergė-Jonava-Kaunas į pietry
čius caro valdžia įkurdino daug 
rusų kolonistų kaimuose. Dabar
tinė valdžia privežė rusų į mies
tus. Aš manau, kad sekančiuose 
rajonų miestuose, neskaitant 6 
didžiųjų miestų - Vilniaus, Kau
no, Klaipėdos, Šiaulių, Panevė
žio ir Alytaus, kur veikia rusų 
vid. mokyklos, gali būti dar įsteig
tos šiuose miestuose: Ignalina, 
3300 gyv., rajone 19.7% rusų, 2 vid. 
mokyklos; Molėtai, 4900 gyv., 3 vid. 
mokyklos; Pagėgiai,3000gyv.,2vid. 
mokyklos; Radviliškis, 18,900 gyv.,

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

IBERŲ PUSIASAL YJE, $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.

5 vid. mokyklos; Šilalė, 4100 gyv., 
2 vid. mokyklos: Šilutė, 15,300 gyv., 
5 vid. mokyklos; Švenčionys, 5100 
gyv., rajone 15.5% rusų, 2 vid. mo
kyklos; Telšiai, 24,900 gyv., 6 vid. 
mokyklos; Utena, 20,100 gyv., 6 vid. 
mokyklos; Zarasai, 7900 gyv., 2 vid. 
mokyklos naujuose namuose ir dvi 
pamaininės mokyklos; Ukmergėje, 
25,800 gyv., 5 vid. mokyklos.

Kituose tokio pat dydžio mies
tuose vid. mokyklų viena, dviem 
ar net trim mažiau.

Nepažymėtas vid. mokyklų skai
čius sekančiuose rajonų centri
niuose miestuose: Anykščių, Jo
navos (16.9% rusų), Joniškio, Jur
barko, Kapsuko (Marijampolės), 
Raseinių, Akmenės ir Nemenči
nės.

Pagal sovietinį įstatymą, rusai 
turi teisę už savo respublikos ri
bų turėti mokyklas, spaudą, teat
rus. Kitoms tautybėms, peržengus 
savo respublikos ribas, visa tai 
yra uždrausta. Dėl to Gudijoje lie
tuviškos mokyklos buvo uždarytos. 
Ten įstatymas yra taip plačiai pri
taikomas, kad draudžiama net lie
tuvišką laikraštį prenumeruoti iš 
Lietuvos arba nuvykti į Lietuvą 
šventovėn.

Išimtis yra daroma kaikurioms 
mažumoms, pvz. lenkams Lietuvo
je. Jie ten turi mokyklas, laikraš
čius ir teatrą. R. Bulovas

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 Kuraite 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

• Turi daugiau kaip 10 metų patyrimo 
Investacijų srityje

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

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

• Sąžinigai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

Visais kelionių 
reikalais kreiptis: 
V. BAČĖNAS 
tel. (416) 593-0600

Patarnavimas — greitas ir tikslus!

V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121 (416) 822-8480

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
(416) 533-1121
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Lietuvos krikščionybės sukakties iškilmių Toronte

1987 M. LAPKRIČIO 14, ŠEŠTADIENIS
12 v. - LIETUVOS VĖLIAVOS IŠKĖLIMAS Nathan Phillips aikštėje 

(prie miesto rotušės)
7 v.v. - KONCERTAS RYERSONO POLITECHNIKOS INSTITUTO

TEATRO SALĖJE: žodinė kantatos aptartis - dr. H. Nagys; 
giesmė “Šeši šimtai mėty klūpo”-J. Govėdo; simfonetė “Kryžių 
kalnas” - A. Stankevičiaus; atlieka orkestras; kanatata “Kryžių 
ir Rūpintojėlių Lietuva” - H. Nagio ir A. Stankevičiaus; atlieka 
jungtinis 150 asmenų choras, solistai - A. Pakalniškytė, S. 
Žiemelytė, R. Strimaitis, V. Verikaitis, vargonų palyda - J. 
Govėdas, orkestras.

8 v.v. - (apytikriai) - EISENA iš Ryersono politechnikos instituto
kiemo į Šv. Mykolo katedrų su lietuvišku kryžiumi, plakatais 
ir žvakėmis.

9 v.v. - NAKTINIS BUDĖJIMAS Šv. Mykolo katedroje iki 7 v.r.;
kas valandų renkasi nauja maldininkų pamaina.
NAKTINIS JAUNIMO RENGIAMAS BUDĖJIMAS prie Šv. 
Mykolo katedros - nuo 9 v.v. iki sekmadienio 2 v.p.p.

LAPKRIČIO 15, SEKMADIENIS
2 v.p.p.- IŠKILMINGOS PAMALDOS TORONTO ŠV. MYKOLO 

KATEDROJE, dalyvaujant aukštiesiems hierarchams, kon
fesijų atstovams, organizacijų vėliavoms; gieda - Prisikėlimo 
parapijos, “Volungės” ir Maironio mokyklos chorai.

5 v.p.p. - IŠKILMIŲ POKYLIS - VAKARIENĖ didžiojoje Anapilio salėje 
(2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont.). Pagrindinę kalbų pa
sakys buvęs sovietų kalinys PROF. VYTAUTAS SKUODIS.

TORONTO

“Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva” 
kantata ir kiti kūriniai bus atlikti 150 asmenų choro 
Ryersono politechnikos instituto salėje 
198T m. lapkričio 14, šeštadieni, Z v.v.,

dalyvaujant solistams - A. Pakalniškytei, S. Žiemelytei, R. Strimaičiui, V. Verikaičiui ir orkestrui. 
Kantatos autoriai - poetas H. Nagys ir muz. A. Stankevičius, kitų kūrinių - muz. A. Stankevičius ir muz. J. Govėdas. 
Bilietai: $12, $10, $8, $5. Gaunami Toronte: Prisikėlimo parapijoje - pas B. Genčių (532-8531), Ana
pilyje - pas K. Pajaujį (621 -5468), Hamiltone -Aušros Vartų parapijoje pas E. Gudinskienę (547-1967).

Lietuvos krikščionybės iškilmių 
BAIGMINIS POKYLIS- 
lapkričio 1 5, sekmadienį, 5 v.p.p., Anapilio salėje. 
Pagrindinis kalbėtojas - neseniai iš Sibiro lagerių paleistas prof. Vytautas Skuodis. 
Bilietai — $15 asmeniui (pilna vakarienė). Gaunami pas aukščiau minėtus asmenis. Vietų skaičius ribotas.

Įsigykime bilietus iš anksto! LKS komitetas Kanadoje

v

& Sž

nuoširdžiai 
kviečia 
visuomenę į

TRADICINĮ

ffl MONTREAL

Anapilio žinios
— Lietuvos kankinių parapijos 

tarybos posėdis — gruodžio 3, ket
virtadienį, 7.30 v.v., parapijos salė
je (ne lapkričio 26, kaip anksčiau 
buvo skelbta).

— Nuo lapkričio 8, sekmadienio, 
pradedami reguliarūs sekmadie
niniai pietūs po 11 v.r. Mišių. Pie
tų nebus tik lapkričio 15 d.

— Marijos metų proga Lietuvos 
kankinių šventovėje Rožinis kal
bamas sekmadieniais po 9.30 v.r. 
Mišių.

— Spalio 28 d. lietuvių kapinėse 
palaidota ilgametė parapijos cho
ro narė a.a. Stefanija Jagėlienė, 
88 m. amžiaus.

— Rengiasi tuoktis Ričardas Pet
ronis su Dalia Pažėraitė.

— Lapkričio 8, sekmadienį, “Šat
rijos” ir “Rambyno” skautų tuntai, 
švęsdami lietuvių skautijos įstei
gimo sukaktį, organizuotai daly
vaus 9.30 v.r. Mišiose ir iškilmin
goje sueigoje. Kviečiama dalyvau
ti ir visuomenė.

— Paaukojo: Motinos Teresės 
labdarai (a.a. S. Jagėlienės laido
tuvių proga) $30 — A. P. Augaičiai; 
$20 — B. Stalioraitienė, M. V. Ta- 
mulaičiai, E. Spilchak, S. A. Kalū- 
zos, K. B. Žutautai, A. M. Elijošiai; 
kapinėms $180 — J. O. Balsiai (a. a. 
Juozo Kriaučiūno atm.); religinei 
Lietuvos šalpai $100 — E. Juzėnie- 
nė, V. J. Plečkaičiai, (a.a. Račie
nės atm ), P. V. Dalindos; muzie
jaus statybai $100 — K. P. B.; para
pijai $400 — V. Drešerio draudos 
įstaiga; $150 — J. Kairienė, J. R. 
Kuprevičiai; $50 — dr. R. Zabie- 
lauskas. Misijoms surinkta $249.

— Mišios lapkričio 8, sekmadie
nį, 9.30 v.r. — už Alfonsą Daugėla- 
vičių, 11 v.r. — už a.a. Šeflerių ir 
Žakevičių mirusius; Wasagoje 11 
v.r. — už a.a. Aleksų Rimkų.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 200 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: D. ir R. Puodžiūnai, V. 
Puodžiūnas, S. Puodžiūnas iš Či
kagos ir V. Kairys iš Vilniaus.

— LN valdybos posėdis - lapkri
čio 12 d., 7.30 v.v.

— Bilietai į LN 35-mečio balių 
gaunami LN raštinėje ir vakarais 
pas platintojus.

— Vyksta dažymo ir valymo dar
bai, kurie bus užbaigti prieš LN 
35-mečio balių.

— LN socialinių reikalų komi
teto ligonių lankytojai prašomi 
rinktis pasitarimui lapkričio 10, 
antradienį, 8 v.v. Galintieji prisi
dėti prie ligonių lankymo kviečia
mi dalyvauti. Žinantieji apie ser
gančius arba kitokios pagalbos 
reikalingus tautiečius prašomi 
pranešti darbo valandomis LN 
raštinei tel. 532-3311, bet kuriuo 
laiku - J. Dambarui tel. 769-4891 
arba V. Kulniui tel. 769-1266.

Atsisveikindami su a.a. inžinie
rių Leopoldu Balsiu, giminės, arti
mieji draugai ir pažįstami paau
kojo Kanados lietuvių fondui: $50 
— Stasys ir Elena Keras, G. H. La
pai, dr. A. Pacevičius, L L. Adoma
vičiai, D. R. Sonda; $25 — V. L Ig- 
naičiai, V. L. Nakrošiai, V. Katelė, 
V. Anysienė; $20 — Jonas Poška, 
R. P. Budrevičius, V. Matulaitis,
I. Kondrotienė, J. Janušas, L. Ta
mošauskas, V. Kulnys, V. Balsys, 
Br. Ščepavičius, V. V. Dargis, J. Lu
košiūnas, I. Rimšaitė, H. Stepaitis,
J. L. Valevičius, R. Žiogarys, J. I. 
Meiklejohn, V. Skirgaila, A. K. 
Vaičiūnas, S. Čepas, Elena Jaškus, 
Jonas Novog, K. Lukošius; $15—-V. 
Matulevičius; $10 — M. J. B. Žėkai, 
B. Sapijonienė, P. V. Jankaičiai,
K. Gaputis, G. Baltaduonis, H. G. 
Chvedukai, O. Krygelis, A. Apera- 
vičienė, L Pundžiuvienė, P. E. Šer
nai, V. Šližys, B. Stundžia, F. Moc
kus, E. Stanaitis; $5 — J. Skilan- 
džiūnas. Iš viso — $1000. KLF

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šios savaitės penktadienis — 

mėnesio pirmasis (ligoniai ir sene
liai lankomi namuose ir prieglau
dose iš anksto susitarus); 7 v.v. — 
Šventoji valanda ir Mišios. Prieš 
Mišias klausoma išpažinčių. Šis 
šeštadienis — mėnesio pirmasis. 
Mišios ir Rožinio maldos — 11 v.r.; 
pensininkų namuose “Vilnius” Mi
šios— 5 v.p.p.

— Šv. Pranciškaus III ordino šios 
parapijos kongregacijos mėnesi
nis susirinkimas ir Mišios šį ket
virtadienį 10 v.r.

— Pakrikštytas: Raimundas-And- 
rius, Rūtos (Jonušaitės) ir Vytauto 
Žilinskų sūnus.

— Spalio 29 palaidotas a.a. Leo
poldas Balsys, 69m; lapkričio 2 — 
a.a. Stasys Briedikis, 71 m.

— Vėlinių proga per visą lapkri
čio mėnesį kasdien laikomos Mi
šios už Vėlinių novenai pavestus 
mirusius — šiokiadieniais 8 v., šeš
tadieniais 9 v., o sekmadieniais 
10.15.

— Parapijai paaukojo: $300 — J. 
T. Kiškūnai; $200 — V. N. Llačai; 
$150 — M. Žemaitienė; $125 — B. 
Mckenny; $100 — B. Dūdienė, P. M. 
Venskai, A. Š., P. Kudreikis; $50 — 
V. A. Adomoniai, Z. A. Urbonai, R. 
Pilipavičius, V. P. Melnykai, J. N. 
Šimkai; pranciškonų klierikų fon
dui: $100 — P. V. Gudaičiai; religi
nei šalpai: $100 — S. V. Liuimos; 
novenai: $200 — V. N. Liačai; $100
— B. Narbutas, A. Laurinaitis, J. 
Marčiulaitienė, P. Kudreikis, J. Z. 
Grajauskai, M. E. Zabulioniai; $75
— H. Butkevičius; $60 — G. S. Nor- 
kai, O. Šarūnienė.

— Mišios lapkričio 8, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a.a. Edvardą Gir
tautą, 9.20 v.r. — už a.a. Juozą Sva
rinską, 10.15 v.r. — už Vėlinių no
venai pavestus mirusius, už a.a. 
Joną Matulionį, 11.30 v.r. — už gy
vus ir mirusius parapijiečius, 7 v.v. 
už a.a. Kotryną Garbaliauskienę.

Dėl netikėtos ligos Sofijos 
Pacevičienės keramikos paro
da Toronto Lietuvių namuose 
š. m. lapkričio 7 ir 8 d.d. ne
įvyks.

“Antras kaimas”, humoris
tinio teatro grupė iš Čikagos, 
pasirodys su savo programa 
lapkričio 8, sekmadienį, 4 v.p. 
p., Prsikėlimo salėje. Po pro
gramos - vakarienė, paruošta 
A. Ambrozaitienės. Bus baras, 
loterija. Bilietai gaunami pas 
N. Simonavičienę 239-7226 (va
karais).

Dail. Regina Žiūraitienė ma
loniai kviečia visus aplankyti 
jos darbų parodą, kuri įvyks 
“The Old Post Office” galerijo
je (45 Bronte Rd., Oakville, 
OnL) nuo lapkričio 10 iki 29 d.). 
Atidarymas - lapkričio 13, 
penktadienį, 7 v.v. Galerijos 
valandos: nuo antradienio iki 
šeštadienio 10 v.r. - 5 v.p.p., 
sekmadieniais 1 v.p.p. -5 v.p.p.

Toronto Mendelsono choras 
š. m. lapkričio 24, antradienį, 
8 v.v., Roy Thomson salėje at
liks latvių kompozitoriaus Ta- 
livaldžio Keninšo oratoriją 
“Gloria”. Koncertas yra globo
jamas Baltiečių federacijos. 
Garbės svečių tarpe bus Onta
rio gubernatorius Lincoln M. 
Alexander ir Baltijos kraštų 
konsulai. Po koncerto galima 
bus susitikti su gubernatoriu
mi, svečiais bet artistais ten 
pat salėje prie baro. Dėl bi
lietų skambinti: 593-4828.

PARDUODAMAS Lietuvos pašto 
ženklų rinkinys. Skambinti tel. 
782-4931 arba 638-4088 Toronte.

1987 m. lapkričio 15, sekmadienį, Toronto Lietuvių namų
Karaliaus Mindaugo menėje. Bazaras -12.00 v.p.p. Popietė ir meninė programa - 2 v.p.p.
PROGRAMOJE: visos “Atžalyno" tautinių šokių grupės. Turtinga loterija, bazaras, 

kava ir pyragai. Įėjimas — laisva auka.
Visi kviečiami savo dalyvavimu ir aukomis paremti mūsų šokantį — dainuojantį jaunimą.

TĖVŲ KOMITETAS

!
 Nekaltai Pradėtosios Marijos vienuolijos Toronto skyriaus ir jo rėmėjų rengiama (|

- J
. 'f& 1987 metų lapkričio 22, sekmadienį, 5 valandą po pietų, 

C Prisikėlimo parapijos salėje. X;

ŠVENTE: -
g. PROGRAMOJE: kun. dr. VALDEMARO CUKURO paskaita, 
TĄ sol. Lindos Marcinkutės koncertas, vakarienė.
įy Visi ir visos kviečiami dalyvauti.

Įėjimas-$18, 
pensininkams ir 
studentams-$15.

« MiM V*. .'/•••v, iVr

Montrealio lietuvių auksinio 
amžiaus klubo “Rūta” ruoštas ba
zaras spalio 24 ir 25 dienomis AV 
parapijos salėje praėjo su pasise
kimu. Prie šio bazaro paruošimo 
beveik visą vasarą dirbo klubo na
rės, vadovaujamos Eugenijos Ur
bonaitės, kuri ir bazaro skyrius 
išdėstė. Žmonių atsilankė gana 
daug. Visi domėjosi rankdarbiais 
bei įvairiomis loterijomis. Svečių 
tarpe buvo ir Verduno burmistras 
Raymond Savard, buvęs parla
mento narys.

AV parapijos choristų organi
zuojama išvyka autobusu į Toron
tą pasiklausyti “Kryžių ir Rūpinto
jėlių Lietuvos” kantatos neįvyks, 
nes per mažai keleivių. Vis dėlto 
nemažas skaičius montrealiečių 
ta proga važiuos j Torontą kitomis 
susisiekimo priemonėmis.

KLK moterų dr-jos Montrealio 
skyriaus metinė šventė bus pami
nėta Mišiomis AV šventovėje gruo
džio 6 d.,11 v.r. Po pamaldų pas se
seles vyks susirinkimas su dr.Ilo- 
nos Maziliauskienės-Gražytės pa
skaita.

Vasario 16-tosios minėjimas nu
matytas vasario 20 d. Pagrindiniu 
kalbėtoju sutiko būti PLB valdy
bos pirm. inž. Vytautas Kamantas.

Kentą u to ir Sue Vasiliauskų, gy
venančių Bristol, NB, sūnelis pa
krikštytas Alexander-Thomas 
vardais.

A.a. Elena /Juzulaitytė/ Petraus
kienė, 81 m. amžiaus, mirė spalio 
12 d. Palaidota spalio 15 d. Mount 
Royal kapinėse. Liūdi sūnus su 
šeima ir kiti giminės. B. S.

A. a. Čarlį-Kaziinierą Ambrasą 
palaidojus. Ankstyvą nepriklauso
mos Lietuvos rytą gimė Čarlis-Ka- 
zimieras Suvalkijoje, Sasnavos pa
rapijoje. Mokėsi lietuvių mokyk
loje. Vasaromis gyveno tėviškėje, 
dirbdamas ūkyje. Dar vaiku bū
damas braidžiojo po Šešupės ap
suptas lankas ir pačią Šešupę. Iš 
gausios Ambrasų šeimos (5 bro
liai, 2 seserys) pirmoji į Kanadą 
išvyko sesutė, o po kiek laiko ir 
21 m. Čarlis, tuo laiku - Kaziukas. 
Gavęs neblogą darbą prie statybos, 
vėliau atsikvietė ir kitą brolį. 
Montrealyje buvo neblogai įsikū
rę visi broliai Ambrasai. Čarlis, 
gavęs žinią iš Lietuvos apie mo
tinos mirtį, grįžo, dar kiek joje 
pasiliko. Tada susitiko savo vai
kystėje pažintą Izabelę Gudynai- 
tę, susižiedavo ir vėliau ją atsi
ėmė į Montrealį, kur įvyko vestu
vės. Jų santuoka sulaukė 57 metus.

Čarlis savo krašto nepamiršo, ja-

A. a. ČARLIS-KAZIMIERAS 
AMBRASAS

me lankėsi kelis kartus, nuolatos 
palaikė ryšį, rėmė gimines. Įsikū
ręs Montrealyje, buvo veiklus savo 
parapijos ir LVD klubo rėmėjas, 
dirbęs klube kaip baro tarnauto
jas. Visi lietuviai jį pažinojo kaip 
geros širdies ir dosnios rankos 
lietuvį. Nuo pat atvykimo priklau
sė parapijos chorui jau nuo kle
bono Vyšniausko laikų. Kol svei
kata leido, giedojo tenoru ir ilgą 
laiką buvo choro seniūnu, o pasku
tiniu laiku - choro globėju. Choru 
rūpinosi, tardavo skatinantį žodį, 
mylėjo jaunimą.

Kas suskaičiuos jo gerus darbus, 
aukas, ypač savo parapijai, nuo 
pat jos pradžios! Jis skaitė ir rė
mė lietuvių spaudą. Kada tik už
eisi, rasi jį skaitantį laikraštį. O 
laikraščių ant stalo visokių. Ne
atsilieka ir Izabelė - kur Čarlis, 
ten ir ji, gieda chore altu, taip pat 
ilgai, kaip ir jos vyras. 83-ji Čar- 
lio amžiaus metai buvo sunkūs.

Pirmiausia senatvės liga pakir
to kojas, vėliau atmintį ir galu
tinai jį visą. Keturis mėnesiu iš
buvęs ligoninėje, mirė 1987 m. 
rugsėjo 24 d. Laidotuvės buvo iš
kilmingos, dalyvaujant daugybei 
parapiječių iš abiejų parapijų ir 
iš toliau atvykusių. Mišias atna
šavo klebonas kun. St. Šileika, gie
dojo solistai ir susirinkę iš abie
jų parapijų choristai, nors chor
vedžio kun. P. Milox dar nebuvo 
grįžusio iš Europos. Kapinėse, jį 
laidojant, buvo užberta ant jo 
karsto žemės iš Lietuvos, kurią 
Izabelė bvo surinkusi. Sugiedota 
“Vieštaties angelas” ir “Marija, 
Marija”.

Ilsėkis ramybėje, mielas Čarli- 
Kaziinerai! Tavo dvasia dar ilgai 
bus su mumis. S. Skučienė
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KL J sąjungaInformacija: Loreta Stanuiytė (416) 231-4937

Apranga - pusiau formali... pusiau ne.
Šiltas maistas, baras, loterija 
“Koala draw”
Muzika - grupė “Skandals ” ir D. J.

AUSTRALIJA 
LAUKIA...”

Toronto Lietuvių namuose 
lapkričio 7, šeštadienį, 
7 v.v. $12

Kanados “Juodojo kaspino” 
dienos komitetas lapkričio 
24 d. “Royal York” viešbučio 
Concert Hall salėje ruošia va
karienę, kurios metu kalbės 
Kanados krašto apsaugos mi- 
nisteris Perrin Beattie. Jo kal
bos tema “Kanada ir Atlanto 
sąjunga: taiką su laisve ginant”. 
Bilieto kaina - $35. Norintys 
paremti JKD komitetą dayvau- 
jant vakarienėje, prašomi 
skambinti 533-3292. Priėmi
mas - 6 v.v., vakarienė 7 v.v.

Kapinių lankymo diena lap
kričio 1, sekmadienį, susilau
kė labai daug lankytojų. Pa
maldose lietuvių kapinėse da

lyvavo tūkstantinė minia, su
važiavusi iš Toronto, Missis- 
saugos, Hamiltono, St. Catha
rines, Delhi, Londono, Sudbu- 
rio ir kitų vietovių. Mišias kon- 
celebravo 6 kunigai. Giedojo 
Lietuvos kankinių parapijos 
choras ir sol. V. Verikaitis. 
Pamokslą sakė kun. K. Kakne
vičius. Pamaldos baigtos Lie
tuvos himnu. Pašventinta visa 
eilė naujų paminklų. Gausūs 
dalyviai Anapilio salėje stip
rinosi Anapilio moterų būre
lio paruoštais valgiais.

Tautos fondui paaukojo: $25 
-Juozas Čebelis; $20 - Balys K. 
Poška; $15 - M. Gegužis.

Meno paroda mažojoje Ana
pilio salėje buvo surengta KLK 
moterų dr-jos Lietuvos kanki
nių par. skyriaus lapkričio 1 
d. kapinių lankymo proga. Ją 
aplankė daug tautiečių. Jie gė
rėjosi iki šiol nežinomų sava
mokslių kūriniais. Aldona 
Smailienė parodė savo 23 tapy
bos paveikslus, kuriuose vy
rauja gamtos vaizdai. Šioje sri
tyje jinai pradėto dirbti prieš 
5 metus. Dabar ji lanko priva
čią meno mokyklą. Algis Jagė- 
la parodė spalvotų nuotraukų 
iš Lietuvos. Jose buvo maty
ti daugiausia architektūriniai 
paminklai. Teklė Benotienė 
savo skyriuje parodė gražiai

Greitas ir tihrslujs patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ . GYVYBĖ

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
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 $23,000,000 REZERVAS - virš $750,000.
MOKA UŽ:

Certifikatus ................ ....  91/2% Taupymo - special.............. ... 51/2%
Term, indėlius:

.... 8’/ž%

....  73/4%

Taupymo - su gyv. dr.......... ... 5’/4%
1 metų ................
180 d. - 364 d......

Taupymo - kasdienines.... ... 5 %

120 d. - 179 d...... ....  7’/2% Einamos sąsk....................... ... 41/2%
60 d. - 119 d...... ....  71/4% RRIF - RRSP - term........... ... 9’/4%
30 d. - 59 d...... ....7 % RRIF - RRSP - taup........... ... 6’/2%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 11 %, asmenines - nuo 11 %

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve Rosemont Šv. Kazimiero par.

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

atliktus mezginius bei rank
darbius. Žymi parodos dalis 
buvo skirta Roko Stepulaičio 
medžio skulptūroms, barelje
fams ir paveikslams. Jo darbai 
imponuojantys savo dydžiu, te
mų įvairumu ir kūrinių išbaig
tumu. Jis yra savamokslis, da
lyvauja Barrie, Ont., miesto 
dailės draugijoje, yra suren
gęs savo darbų parodas įvai
riose vietose kanadiečiams ir 
laimėjęs premijų. Tai liudija 
jo darbų albumas bei laikraš
čių iškarpos. Adelės Katelie- 
nės medžio skulptūros bylojo 
apie daromą pažangą. Jinai jau 
nebe pirmą kartą pasirodė vi
suomenei.

Ši paroda atskleidė mažai 
žinomą visuomenei faktą, kad 
yra talentų, kurie neturėjo ga
limybių mokytis meno mokyk
lose, tačiau vien savo jėgomis 
pasiekė gražių rezultatų.

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

NERŪKANTI PENSININKĖ Įieš
ko buto. Skambinti tel. 534-5752 
Toronte.

TIKRAS BIČIŲ MEDUS parduo
damas Anapilio knygyne ir Prisi
kėlimo parapijos kieme sekmadie
niais po pamaldų. Taip pat galima 
jo gauti pas bitininką Joną 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.


