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Grįžta IVIaironis
Šiomis dienomis skaitėme išeivijos spaudoje apie 

Maironio 125-tojo gimtadienio minėjimą prie Kauno arki- 
katedros-bazilikos, kurios kriptoje palaidotas 1932 me
tais miręs Lietuvos atgimimo dainius. Ten buvo sakomos 
prakalbos, skaitomi Maironio eilėraščiai, dainuojama 
jo sukurta “Lietuva brangi” ir 1.1. Minėjimas truko išti
są pusdienį iki 11 v. vakaro. Jis būtų trukęs ir dar ilgiau, 
jeigu ne valdžios pareigūno kreipimasis į tūkstantinę 
minią baigti minėjimą ir išsiskirstyti. Sakoma, kad tame 
minėjime dalyvavo 8000 tautiečiu, kurių eilėse buvo daug 
jaunimo. Maironio minėjimai vyksta žymiai mažesniu 
mastu visame krašte, net ir sovietinėje spaudoje. Jo ei
lėraštis “Lietuva brangi” tapo antruoju tautos himnu, 
nes Kudirkos sukurtasis yra uždraustas. Tai labai ryškūs 
ženklai, rodantys Maironio grįžimą į lietuvių tautos gy
venimą. O buvo laikai, kada jam buvo sakoma labanakt 
kaip nustojusiam reikšmės poetui, nes atgavusi savo ne
priklausomybę Lietuva buvo užauginusi ir subrandinusi 
pajėgesnių ir modernesnių poetų. Anuomet vyresnioji 
karta apgailestavo Maironio grimzdimą užmarštin, o jau
noji karta didžiavosi literatūriniu savo pajėgumu, iš
augusiu ant maironiškų pamatų.

MINĖTI ženklai byloja apie Maironio grįžimą į 
dabartinį lietuvių tautos gyvenimą, grįžimą po 
pusšimčio metų. Kyla tad klausimas kodėl? Ar 
Maironio poezija per tą laikotarpį sustiprėjo ir niekam 

nebekelia pagundos sakyti jai labanakt? Tikriausiai ne. 
Talentingesnių poetų už Maironį yra ir dabartinėje Lie
tuvoje. Jeigu jo žvaigždė vėl pakilo Lietuvos horizonte, 
tai ne dėl naujai atrasto Maironio poetinio talento, bet 
dėl jo pagrindinės poezijos gijos, išreiškiančios visos 
tautos ilgesį tėvynės laisvės, tos tėvynės grožį, jos vargą 
ir geresnės ateities viltį. Maironis buvo poetas, kuris gy
veno savo tautos vargais, rūpesčiais ir sugebėjo išreikš
ti tai, ką giliai jaučia visa lietuvių tauta. Tuo būdu Mai
ronis tapo tautos balsu. Juk jisai kūrė carinės okupaci
jos laikais, kai tauta vilko rusiškąjį jungą. Kad ir nela
bai įmantria poezija jisai sugebėjo prabilti į tautiečių 
širdis, apdainuodamas tautos vargą ir keldamas ateities 
viltį: "O vienok Lietuva juk atbus gi kada, ne . ^’<ui 'i tiek 
iškentėjo”. Tame maironiškame balse ir glūdi poeto stip
rybė, kuri iškyla šiandieną naujose sovietinės okupaci
jos sąlygose, nes tauta naujoje vergijoje jaučia net dides
nį slėgį nei caristinėje priespaudoje. Tai pagrindinė 
dingstis, pažadinusi Maironio sugrįžimą.

ARGI be Maironio nebuvo kitų poetų, dainavusių apie 
/—K tėvynės grožį, jos lūkesčius, jos laisvę? Pažvel- 

^gę į poezijos antologijas matysime, kad mairo
niškų poetų buvo ir daugiau, netgi talentingesnių bei 
stipresnių literatūriniu požiūriu. Kodėl tad jie taip ne
iškilo ir netapo tautos balsais? Ogi todėl, kad Maironis 
buvo pirmas toks poetinis pranašas. Vėliau susidarė išti
sa maironiška linkmė poezijoje, bet anie dainiai tebuvo 
Maironio pėdsekiai. Antra, dabartinėje pavergtoje Lie
tuvoje yra literatūriškai stiprių poetų, bet jų kūryba su
varžyta. Jų širdys neišsilieja magnetiniais žodžiais. Po
grindžio poezijoje pasitaiko vienas kitas deimančiukas, 
bet iki šiol nė vienas autorius nepasireiškė platesniu 
mastu. Išeivijoje turime gana stiprių poetų, sugebančių 
prabilti maironiškų balsu, kalbėti į tautos širdį, žadinti 
ateities viltį, bet jų kūryba pavergtos tautos nepasiekia, 
išskyrus vieną kitą slaptą atvejį. Spausdinami išeivijos 
poetų kūriniai okupuotoje Lietuoje yra cenzūruojami, 
atrenkami, kad nepaskleistų pavojingų “bacilų”. Jeigu 
šiandieną Maironis gyventų išeivijoje, tai ir jo eilėraš
čiai Lietuvos nepasiektų. Caro laikais galėjo gana plačiai 
veikti slaptieji knygnešiai iš Prūsijos, bet dabar tos ga
limybės nėra. Belieka senajam Maironiui grįžti iš savo 
kriptos į dabartinį Lietuvos gyvenimą ir tęsti pertrauktą 
savo misiją.

Pasaulio įvykiai
ĮTAMPĄ KREMLIUJE ATSKLEIDĖ STAIGUS MASKVOS 
kompartijos viršininko Boriso Jelcino atleidimas iš šių parei
gų. Jį pakeitė politbiuro narys Levas Zoikovas. B. Jelcinas taip 
pat buvo politbiuro narys, tik neturėjo balsavimo teisės. Jiedu 
abu iškilo 1985 m. pavasarį, kai kompartijos vadu tapo M. Gorba
čiovas. Prieš tai B. Jelcinas devynerius metus vadovavo kompar
tijai Sverdlovske, o M. Gorbačiovo dėka greit tapo sostinės Mask
vos komunistų viršininku. Ir L. Zoikovas, ir B. Jelcinas yra aiš
kūs M. Gorbačiovo reformų šalininkai. Skirtumas yra tik tas, kad 
L. Zoikovas pritarimą reformoms reiškė tyliai, kai tuo tarpu B. 
Jelcinas ne tik jas rėmė, bet ir viešai pradėjo kritikuoti jų ne
pakankamumą. Jau 1986 m. pavasarį įvykusiame 27-tajame kom
partijos kongrese B. Jelcinas •----------—--------------------------------

KANADOS ĮVYKIAI

Daug ateivių, mažai namų
Tradicine sosto kalba 34-tąjį 

Ontario parlamentą atidarė 
šios provincijos gubernatorius 
L. Alexanderis. Tai buvo trium
fas liberalų premjerui D. Peter
sonui, rugsėjo 10 d. rinkimuose 
susilaukusiam 95 atstovų, kai 
parlamente yra tik 130 vietų. 
Šypsotis galėjo opozicijos va
du tapęs B. Rae. Jo NDP socia
listų partija dabar turi 19 atsto
vų. Liūdniausia buvo šešioli
kai konservatorių, kurie rinki
muose neteko net ir savo vado 
L. Grossmano. Parlamente jį 
laikinai yra pakeitęs A. Brand- 
tas. Sosto kalboje premjeras 
D. Petersonas staiga apkarpė 
pažadus, teisindamasis, kad 
pajamas gali sumažinti biržo
se prasidėjusi akcijų krizė. 
Daugeliui sosto kalbon įtrauk
tų pažadų trūksta konkrečių 
detalių. Platesnio dėmesio su
silaukė vyriausybės įsipareigo
jimas viešosioms Ontario mo
kykloms parūpinti 4.000 naujų 
mokytojų, kad pirmuosiuose 
dviejuose skyriuose mokinių 
skaičius būtų sumažintas nuo 
30 iki 20. Šiam planui įgyven
dinti reikės $297,4 milijono, 

o ryškesnės naudos kažin ar 
bus susilaukta. Matyt, įtakos 
turėjo mokytojų streikas, rei
kalavęs daugiau laiko darbo 
valandomis pasiruošti pamo
koms.

Aktualesnis buvo planas, 
kuris turėtų palengvinti namų 
įsigijimą. Miestų, ypač Toron
to, gyventojus dabar smaugia 
per aukštos namų kainos, ne
pakankamas jų skaičius. Pa
galbą premjero D. Petersono 
vyriausybė numato tik pirmą 
kartą namus perkantiems as
menims. Dešimties metų laiko
tarpyje specialiomis pajamų 
mokeščio nuolaidomis jiems 
bus leista sutaupyti namų pir
kimo įmokai $10.000 (po $1.000 
į metus). Nuolaida galės pasi
naudoti Ontario gyventojai, ku
rių metinis uždarbis neperžen
gia $40.000. Iš tikrųjų ta pagal
ba nėra didelė. Dešimtmetyje 
jai numatyta $500 milijonų 
arba $50 milijonų per metus. 
Premjero D. Petersono vyriau
sybė prisipažįsta, kad daugiau 
naudos turės tik Ontario gy
ventojai mažesnėse vietovėse,

(Nukelta į 8-tą psl.)

Tautinio Lietuvos atgimimo dainius Maironis, palaidotas Kauno arki kateri ros-bazi likos kriptoje. Čia buvo susi
rinkusi tūkstantine minia paminėti poeto 125-jo gimtadienio. Antkapio įrašas: “Prelatas dr. Jonas Mačiulis- 
Maironis 1862-1932“. Okupacinės sovietu valdžios įsakymu iš antkapio įrašo išimti žodžiai “Lietuvos atgimimo 
dainius". Žemiau įrašyti žodžiai iš jo poezijos “Kaip man gaila to balto senelio .. ."

Ruošiasi naujam pasauliniam karui?
Prancūzų žurnalisto samprotavimai, remiantis sovietiniais autoriais

Visame pasaulyje skamba 
reforminiai Sovietų Sąjungos 
šūkiai: “Taika”, “Nauja min 
tis”, “Atvirumas”, “Bendradar
biavimas”. Tokių sovietinių 
šūkių prisiklausę 370 prancū
zų, dalyvavę ekskursijoje į Sov. 
Sąjungą, grįžo Paryžiun, kur 
veikia Prancūzijos-Sovietų Są
jungos draugystės sąjunga.

Prancūzų žurnalistas Alain 
Besancon dienraštyje “L’Ex- 
press” 1987.X. 16 paskelbė sa
vo samprotavimus apie dabar
tinę Sov. Sąjungos politiką, 
daug kalbančią apie taiką, re
formas, ir bando rasti atsaky
mą - ko iš tikrųjų siekia dabar
tinė Sov. Sąjunga.

Dvi linkmės
Pasak minėto žurnalisto, 

Sov. Sąjungoje vyrauja ne vie
na, o dvi linkmės. Pirmajai at
stovauja Gorbačiovas, o antra
jai - konservatoriai ir kari
niai sluoksniai, tačiau abi link
mės siekio to paties tikslo - vi
suotinio kapitalizmo sužlugdy
mo pasaulyje.

A. Besancon mini du vadovė
lius, išleistus 1986 ir 1987 m. 
sovietinės krašto apsaugos mi
nisterijos istorijos instituto. 
Vieno jų autorius esąs gene
rolas Tiuškievič, kito - Kiršin, 
Popov ir Savučkin.

Pasak jų, Lenino idėjos tebė
ra galiojančios pilnu savo pa
jėgumu. Pasaulis yra didžioji 
arena, kurioje vyksta kova tarp 
kapitalizmo ir socializmo. Tre
čiasis pasaulinis karas yra la
bai galimas ir gali prasidėti iš 
bet kurio vietinio sankirčio. 
Socialistinis frontas turi jam 
pasiruošti taip, kad galėtų ja
me dalyvauti geriausiomis są
lygomis. Tam tikslui reikia mo
kytis iš praėjusio pasaulinio 
karo, būtent pasinaudoti stai
giu puolimu, paruoštu iš anks
to sklebiant “taikos meilę”, 
smerkiant ginkluotę tarptau
tinėje plotmėje. Esą reikia pri
siminti, kad Sov. Sąjunga pra
eityje mokėjo bendradarbiau
ti su kapitalistinėmis valsty
bėmis ir jų padedama galėjo 
iškovoti pergalę prieš pagrin
dinį savo priešą.

Jėgų santykis
Karo atveju jėgų santykis 

bus palankus “socializmui”. 
Kapitalistinės valstybės ne
sudarančios vieningo, monoli
tinio fronto. Mažosios valsty
bės, kaip Švedija, Olandija, 
Belgija, gali būti lengvai pa
stūmėti į neutralumą. Helsin
kio susitarimai jau pradėjo 

ardyti vakariečių vieningumą. 
Pietų Amerika esanti “minkš
tas JAV pik Prieš Pietų 
Afrikos respubliką formuo
jasi bendras frontas, kurį su
daro Angola, Botsvana, Zam
bija, Mozambikas ir Tanzanija. 
Nebereikia masinių, gausių 
partijų - mažos komunistų par
tijos, bet gerai sudrausmin
tos, gali lengvai įsiskverbti 
į didžiąsias kairųjų partijas 
ir jas manipuliuoti.

O kaip su atominiais gink
lais? Jie visai nekliudo pradė
ti karo kaip politikos tęsinio 
“kitomis priemonėmis”. San
kirčio atveju atominis puoli
mas arba net pati jo grėsmė ga
li pastūmėti kai kurias valsty
bes į neutralumą ir netgi pri
versti jas remti karines sovie
tų pastangas. Tai būtų įmano
ma, žinoma, nuatomintoje Eu
ropoje.

Ar patikimi leidiniai?
Kiek yra patikimi minėti lei

diniai, dėstą metodišką pasi
ruošimo programą trečiam pa
sauliniam karui? - klausia 
prancūzų žurnalistas ir toliau 
taip samprotauja.

Visų pirma pabrėžtina, kad 
minėti kariniai sovietų auto
riai nėra izoliuoti balsai. Ir 
“Karinių pajėgų komunistas” 
ir “Pravda” taip pat dėsto to
kias mintis tiktai ne taip at
virai. Be to, praktinė sovietų 
diplomatija laikosi tos pačios 
taktikos. Ji stengiasi pritaiky
ti visai sistemai bendrą takti
ką, kurią ji sėkmingai naudoja 
tarptautinėje politikoje, būtent 
Jungtinėse Tautose ir UNESCO 
organizacijoje. O ten sovieti
nė diplomatija apmarina va
kariečių reakciją prieš sovie
tinius žygius, sudaro frontus 
prosovietinių valstybių, žings
nis po žingsnio izoliuoja JAV- 
bes, o jų sąjungininkus neutra
lizuoja ir paskui palenkia į 
kolaborantų eiles.

Šioje srityje kaip tik ryškiau
siai pastebime skirtumą tarp 
sovietinio ir mūsiškio pasau
lio. Mūsų strategija yra grynai 
gynybinė, jeigu iš viso yra to
kia ir jeigu ji nesubyra susidū
rusi su per daug ryškiais sovie
tų išpuoliais. Gorbačiovo stra
tegija yra pasaulinė, paveldė
ta iš Lenino ir yra nukreipta 
į “visišką kapitalizmo sunai
kinimą”. Šiai taktikai viskas 
yra pajungta.

Žino karo pradžią?
Ar tai reiškia, kad Gorbačio

vas žino karo pradžios dieną 

ir ruošiasi užimti Europą, kaip 
kadaise svajojo Hitleris, ruoš
damas Barbarosos planą? Ne
atrodo. Be abejonės, Sov. Są
junga ruošiasi karui, nes jam 
skiria esminius, ekonominius 
ir technologinius savo ištek
lius, nors gerai žino, kad nie
kas nesirengia jos pulti. Ta
čiau, būdama ištikima Leni
nui, ji pajungia karą politikai, 
kuriai karas turi būti atvira 
galimybė su perspektyva jį lai
mėti. Tai vienas Gorbačiovo mo
tyvų, skatinančių panaikini
mą branduolinių ginklų: pasta
rųjų buvimas daro labiau rizi
kingą strateginį apskaičia
vimą.

Tikslas - pergalė
Ši politika turi vieną tikslą, 

būtent visišką pergalę. Tačiau 
šis tikslas, imant teoriškai, ga
li būti pasiektas ir be karo. 
Pastarasis yra sunki operaci
ja, kurios Sov. Sąjunga, kaip 
palyginti atsilikusi šalis, ne
gali pakelti be rizikos. Eko
nominė Gorbačiovo “reforma” 
nepavyko. Parduotuvės tuš
čios, visur vyrauja grobsty
mas, taip kad prieš ateinan
čios žiemos pradžią Gorbačio
vas, kalbėdamas Murmanske, 
perspėjo gyventojus nepulti 
panikon ir aiškino, kad demo
kratizacija reiškianti draus
mės sustiprinimą . . . Jei taip 
yra dabar, kaip būtų pasauli
nio karo atveju, siekiant užka
riauti visą pasaulį? Sov. Są
junga gali pradėti karą tiktai 
su pagalba tų, prieš kuriuos ji 
ruošiasi kariauti. Mes turėtu
me tiekti jai ginkluotę, maši
nas, skaitytuvus. Neseniai 
Chissano, šefas Mozambiko 
šalies, kurią nusiaubė komu
nizmas, atnešęs badą, lankėsi 
Paryžiuje, prašydamas karinės 
pagalbos. Prancūzijos vyriau
sybė pažadėjo tą prašymą 
svarstyti. Tai miniatiūrinis pa
vyzdys, rodantis tai, ko laukia 
Maskva Europos mastu.

Ryšium su šiomis mintimis 
verta priminti ir rusų rašytojo 
disidento Aleksandro Zinov- 
jevo knygą “Gorbačiovizmas 
arba iliuzijos galia”. Pasak 
jo. dabartinis persitvarkymas 
Sovietijoje tėra persitvarky
mas propagandoje. Gorbačio
vas nori, kad visuomenė bėg
tų zovada, bet to niekad ne
bus. Gorbačiovas baigs savo 
karjerą kaip Chruščiovas arba 
nueis brežnevine linkme. Men
ki reformos rezultatai bus pri
dengti didele propaganda. M. 

drįso priminti, kad komparti
jos veikėjai turėtų atsisakyti 
jiems parūpintų valdiškų auto
mobilių su šoferiais bei kitų 
privilegijų. Dar aštresnių išsi
šokimų B. Jelcinas padarė šie
metiniame kompartijos centro 
komiteto posėdyje spalio 21 d. 
Pasak M. Gorbačiovo, asmeni
nės B. Jelcino ambicijos pasi
darė didesnės už kompartijos 
interesus. Dėl jų jis ir buvo at
leistas iš pareigų. Iš trumpų 
prasitarimų matyti, kad B. Jel
cinui nepatiko per daug lėti 
reformų žingsniai, kad jose jis 
nematė nieko gero liaudžiai ir 
netgi drįso kritiką reikšti cent
riniame komitete be politbiu
ro pritarimo. Spėjama, kad M. 
Gorbačiovas buvo priverstas 
nutildyti per karštą reformų 
šalininką B. Jelciną, norėda
mas nuraminti konservatyvius 
savo kritikus bei jų opoziciją 
reformoms. “Pravda” netgi pa
skelbė vedamąjį, raginantį su
sidoroti si; M. Gorbačiovo re
formų kritikais, neminėdama 
B. Jelcino, tik kritikus, kurie 
trukdo pradėtą darbą ir šaipo
si iš kliūčių.

Kritikavo ligonines
Komjaunimo laikraštis “Kom- 

somolskaja pravda” pirmą kar
tą paskelbė rašinį apie psi
chiatrinių ligoninių panaudo
jimą sveikų žmonių bausmėms. 
Lig šiol ši tema apie sovieti
nes ligonines būdavo neliečia
ma. Apie jas rašydavo tik už
sienio spauda, smerkdama 
laisvės kovotojų uždarymą 
psichiatrinėse sovietų ligo
ninėse, jų kankinimą specia
liais vaistais. “Komsomolska- 
ja pravda” nutyli politinius 
kalinius, bet pripažįsta psi
chiatrinių ligoninių piktnau- 
dojimą. Esą jose būdavo užda
roma ir sveikų asmenų nubaus
ti už nepaklusnumą valdžios 
pareigūnams. Tie nekalti žmo
nės ten nelegaliai susilaukda
vo psichiatriniams ligoniams 
skirtų injekcijų. Tvirtos to
kių ligoninių sienos ilgus me
tus slėpė psichiatrijos piktnau- 
dojimą. Kartais Sovietų Są
jungos piliečiai psichiatrinio 
“gydymo” susilaukdavo dėl ne
sutarimų su savo viršininkais, 
pasipriešinimo milicijai. Laik
raštis pateikia kelis konkre
čius pavyzdžius, minėdamas 
nukentėjusių asmenų vardus. 
Uždarymas psichiatrinėje li
goninėje, net ir atgavus lais
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vę, visam gyvenimui likdavo 
tokio žmogaus kartotekoje. Jis 
negalėdavo savo protesto pa
reikšti teisme. Laikraštis taip
gi pasmerkia blogas sąlygas pa
cientams psichiatrinėse ligo
ninėse, menką psichiatrų gydy
tojų kvalifikaciją.

JT rezoliucija
Jungtinių Tautų visumos 

posėdis 123:19 balsų santykiu 
priėmė rezoliuciją, reikalau
jančią sovietų kariuomenės 
atitraukimo iš Afganistano. 
Rezoliucijos priėmimą stebė
jo keli Niujorkan iš Afganis
tano atvykę partizanų vadai. 
Visumos posėdžio rezoliucijos 
negalima sustabdyti, nes jai 
negalioja saugumo taryboje tu
rimos didžiųjų valstybių veto 
teisės, tačiau ji neturi vykdo
mosios galios. Sovietų Sąjun
gai betgi buvo labai nemalo
nios rezoliucijos rėmėjų kal
bos. Į jų eiles įsirikiavo ir Ka
nados ambasadorius Stephen 
Lewis atštrūs žodžiai. Šis so
vietams dažnai palankios NDP 
partijos veikėjas dabar žavėjo
si Afganistano laisvės kovoto
jų pasipriešinimu sovietiniams 
okupantams, M. Gorbačiovą 
pavadinęs stalininku ir suabe
jojęs jo atvirumo politika, kol 
Afganistane tebėra okupacinė 
sovietų kariuomenė.

Skaudi bomba
Š. Airijos katalikus ir pro

testantus sukrėtė lapkričio 8 d. 
Enniskillene prie žuvusiems 
kariams skirto paminklo spro
gusi airių IRA organizacijos 
teroristų bomba. Tada kaip tik 
buvo ruošiamasi pagerbti di
džiuosiuose pasaulio karuose 
kritusius karius, kurių eilė
se buvo ir protestantų, ir kata
likų. Sprogime žuvo 11 civilių 
gyventojų, buvo sužeisti 63. Ir 
vėl nukentėjo abi religinės 
grupės. Bombą padėję IRA te
roristai paskelbė atsiprašy
mą. Esą ji buvo nukreipta prieš 
parade dalyvausiančius britų 
karius, bet sprogo per anksti, 
kai jų dar nebuvo toje vietoje. 
Bomba turėjo būti susprogdin
ta radijo bangomis. Teisinama
si, kad sprogimą atsitiktinai 
iššaukė britų kariuomenės ry
šiams naudojamas radijo siųs
tuvas. Kita panaši bomba buvo 
rasta ir nuginkluota prie žuvu
siems kariams skirto paminklo 
kaimyninėje Tullyhommono 
vietovėje.
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Q RELIGINIAME GY/ENIME
Vatikano radijo dienraštis, ci

tuodamas spaudos agentūras, 
praneša, kad iš sovietinio lage
rio paleistas kun. Jonas-Kasty- 
tis Matulionis. Žinią Maskvoje 
spaudos agentūrom perdavė bu
vęs sąžinės kalinys rusas Alek
sandras Ogorodnikovas, kuris 
buvo telefonu susisiekęs su 
Vilniumi. Kun. J. K. Matulionis 
po jo suėmimo 1984 m. lapkričio 
mėnesį kalėjime ir lageryje bu
vo išlaikytas beveik ištisus tre
jus metus. Sovietinio teismo jam 
paskirta trejų metų bausmė tu
rėjo baigtis 1987 m. lapkričio 
8 d. Taigi paleidimas buvo pa
ankstintas tiktai keliom savai
tėm, nors iš Lietuvos ir iš užsie
nio nuolat ėjo prašymai į Mask
vą, kad kun. J. K. Matulionis, 
kaip nieku nenusikaltęs, būtų 
tuoj paleistas iš lagerio. Vie
nintelis jo “nusikaltimas” Vė
linių proga Kybartuose surengė 
procesiją iš šventovės į kapi
nes ...

Kun. Matuliono sveikata visa
da buvo labai silpna. Nepake
liamos priverčiamųjų darbų la
gerio sąlygos ją visai palaužė. 
Spaudos agentūros rašo, kad iš 
kun. Matulionio paliko “tiktai 
griaučiai”, nes jo svoris yra su
mažėjęs iki 40 kg. Paskutiniu 
laiku lageryje jam nuolat buvo 
siūloma pasirašyti malonės pra
šymą, prisipažįstant prie teis
mo primestų tariamų nuisikalti- 
mų. Tačiau kun. Matulionis ne
sutiko veidmainiauti ir kalbė
ti prieš savo sąžinę. Į prievar
tavimus jis visada atsakydavo: 
“Mane nuteisė neteisingai”. No
rėdamas išvengti nuolatinių 
prievartavimų, jis parašė laišką 
prokurorui, prašydamas, palikti 
jį lageryje iki bausmės pabai
gos.

Grįžęs kun. Matulionis spalio 
22 d. buvo priregistruotas savo 
bute Vilniuje, Gorkio gatvė 17, 
butas 6. Dabar jis jieško klebo
no, kuris padarytų atitinkamus 
žygius jam įdarbinti savo para
pijoje. Kun. Matulionis fiziškai 
yra visai nusilpęs, bet dvasiš
kai stiprus ir pilnas optimizmo, 
Dievo ir žmonių meilės. “Nieko 
neturiu, bet turiu Dievą”, - sako 
jis. Turėjo progos pamatyti, koks 
baisus ateizmas, gyvenimas be 
Dievo . . .

Vatikano radijo dienraštis pri
minė ir kitų dviejų lietuvių ku
nigų - Alfonso Svarinsko ir Sigi
to Tamkevičiaus likimą. Abiejų 
kunigų padėtis kelia didelį su
sirūpinimą. Jau trys mėnesiai 
niekas, net šeimos nariai Lietu
voje, neturi jokių žinių apie 
kun. A. Svarinską, kuris sovie
tiniuose lageriuose jau yra iš
kalėjęs 20 metų. Jo sveikata 
esanti taip pablogėjusi, jog pas
kutiniu metu prašoma jį išleisti 
į Vakarus, kad galėtų būti ati
tinkamai gydomas. Užsienio 
spaudą pasiekė žinia, kad kun. 
Sigitui Tamkevičiui paskirtoji 
šešerių metų lagerio ir ketverių 
metų tremties bausmė esanti su
mažinta. Nuo 1983 m. gegužės 
mėnesio kalinamas kun. Tamke- 
vičius iš lagerio būsiąs paleis
tas 1988 m. gegužės mėnesį. Ket- 
veri metai tremties esą suma
žinti iki dvejų metų. Bet jeigu 
tai yra tiesa, - klausia užsienio 
spauda, - ką reiškia Maskvos re
ligijų reikalų tarybos pirminin
ko Karčevo užtikrinimas Ame
rikoje, kad iki lapkričio mėne
sio Sovietų Sąjungoje būsią iš
laisvinti visi sąžinės belaisviai?! 
Vatikano radijo dienraštis pri
mena, kad Lietuvoje 1987 m. pra
džioje 46.000 asmenų pakartoti
nai pasirašė prašymą, kad visi 
trys lietuviai kunigai iš lagerių 
būtų tuoj išlaisvinti ir grąžinti 
į pastoracinį darbą Lietuvos 
vyskupijose.

Okupuotos Lietuvos televizi
joje 1987 m. spalio 7 d., 21.40 v., 
buvo rodomas filmas “Tiltas tarp 
Ženevos ir Vilniaus”. Buvo ro

domi ir vaizdai iš rugpjūčio 23 d. 
demonstracijos Vilniuje. Užsie
nio spaudos nuomone, šio filmo 
tikslas buvo parodyti šveica
ram, kad Lietuvoje galima reng
ti demonstracijas. Buvo mėgi
nama įrodyti, kad Lietuvoje tik
rai yra vykdoma demokratizaci
ja. Filme, deja, nebuvo parody
ti kiti vaizdai, kurie liudija apie 
labai grubius mėginimus susido
roti su tikrai demokratinių tai
kos demonstracijų dalyviais — 
Nijole Sadūnaite, Robertu Gri
gu ir kun. Roku Puzonu. Saugu
mo agentai šiuo metu renka pa
rašus po raštu, kuriuo norima 
suniekinti šiuos tris drąsius, 
visoje Lietuvoje ir užsienyje 
gerai pažįstamus žmogaus tei
sių ir demokratinių laisvių gy
nėjus. Saugumas deda pastan
gas, kad Robertas Grigas būtų 
pašalintas iš zakristijono pa
reigų Kiauklių parapijos šven
tovėje. Saugumo spaudžiami, 
trys Kiauklių parapijos komi
teto nariai pasirašė pareiški
mą, pagal kurį Grigas yra atlei
džiamas iš darbo. Vėliau, kiti 
dvylika komiteto narių pasisa
kė prieš Grigo atleidimą ir prieš 
Saugumo mėginimus baugini
mais išgauti parašus po pareiš
kimu. Trys komiteto nariai pa
reiškimą pasirašė tik dėl to, kad 
buvo grasinama uždaryti Kiauk
lių šventovę. Raštiškai protes
tavo ir daugiau kaip šimtas Kiauk
lių parapijos tikinčiųjų. Prieš 
Grigo atleidimą pasisakė ir para
pijos klebonas. Todėl Grigas ne
buvo atleistas. Jis ir toliau ei
na zakristijono pareigas Kiauk
lių šventovėje.

Sąžinės kalinys kun. Sigitas 
Tamkevičius 1987.VIII.24 rašo: 
“Ne tai yra svarbiausia, kada 
išeisiu į laisvę. Dievas žino kur 
aš esu reikalingiausias, ir ne man 
diriguoti Aukščiausiojo planus. 
Svarbu, kad mūsų gyvenimas ne
būtų tuščias. Svarbu, kad nerei
kėtų apgailėti praėjusių dienų, 
mėnesių ir metų. Bažnyčia išmo
kė mane mylėti ir branginti kry
žių. Vargas man, jei kaip dezerty
ras bėgčiau nuo kryžiaus. Likime 
maldos vienybėje. Kun. Sigitas”.

Kaip praneša Kestono kolegi
jos biuletenis, Latvijoje grupė 
liuteronų kunigų pasirašė atvi
rą laišką Pasaulio liuteronų fe
deracijai ir pasaulio latvių krikš
čionių bendruomenei, protes
tuodami prieš valdžios kišimąsi 
į liuteronų vidaus gyvenimą. Ne
seniai vienas žymiausių Latvi
jos liuteronų kunigų - teologi
nės kunigų seminarijos dėstyto
jas ir dekanas Modris Plate bu
vo pašalintas iš pareigų semina
rijoje ir Kuldigos bei Edolės pa
rapijose. Dėl pašalinimo iš pa
reigų protestavo pasauliečiai, 
kunigai bei nauji įsikūrusio 
“Atdzime un Atjaunuotnė” - “At
gimimas ir atsinaujinimas” są
jūdžio nariai. Netrukus už de
kano Modris Plate gynimą, iš pa
reigų buvo pašalinti Rygos liu
teronų ' teologinės seminarijos 
rektorius dr. Roberts Akmen- 
tinš ir dekanas Aivars Beima- 
nis. Šie iš seminarijos pašalin
ti kunigai-dėstytojai, yra viso
je Latvijoje žinomi, mylimi ir 
gerbiami. Jų vienintelė “kaltė” 
yra siekimas sąžiningai ir be 
kompromisų tarnauti Dievui ir 
savo tikintiesiems. Atvirame 
laiške latviai liuteronai kuni
gai protestuoja ir prieš liute
ronų vyresnybėje pasireiškian
tį nuolaidumą tiem, kurie prisi
deda prie tikinčiųjų Bendrijos 
naikinimo. Atviro laiško auto
riai gina “Atgimimo ir atsinau
jinimo” sąjūdžio užmojį - atnau
jinti Liuteronų Bendrijos ne
liečiamybę ir pasitikėjimą žmo
nių akyse. Panašų protesto laiš
ką dėl liuteronų teologinės semi
narijos rektoriaus dr. Roberts 
Akmentinš pašalinimo iš parei
gų pasirašė 45 Latvijos liutero
nų teologinės seminarijos Ry
goje dėstytojai ir studentai. CIL

Suvalkų trikampio Žagariu kaime naujai pastatyta šventovė vietoje sudegusiosios senosios, kuri buvo medinė

AfA 
ADELEI DAUGINIENEI

mirus,
sūnums VALTERIUI, BRONIUI, dukrai LINAI JUZU- 
KONIENEI, vaikaičiams, giminėms bei artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą -

"Atžalyno" tėvų komitetas ir šokėjai

AfA 
STEFANIJAI JAGĖLIENEI

mirus, 
jos vyrą JUOZĄ JAGĖLĄ, sūnų ir dukrą su šeimo
mis nuoširdžiai užjaučiu -

Povilas Barbatavičius

Lietuviškame Suvalkų trikampyje pasižvalgius

VYTAUTAS PEČIULIS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Vidugirių šventovė
Daugiausia kalbama apie 

naujai statomą Vidugirių šven
tovę. Nesutikau nė vieno žmo
gaus, kuris būtų džiugiai kal
bėjęs apie šventovę, kuri bus 
visai arti. Daug kas užkalbin
tas pasisako, kad bus arčiau, 
bet nė vienas nesiskundė jog 
per toli į Punską. Asmuo, su 
kuriuo rimčiau pasikalbėjau 
apie statomą šventovę, pasakė 
štai ką. Suvalkų miestas esą 
turi apie 40.000 gyventojų. Ten 
yra tik viena šventovė, antro
ji - tik pagalbinė, bet ten ne
skubama statyti taip trūksta
mos šventovės. Suvalkuose ji 
yra būtinai reikalinga pagal 
gyventojų skaičių. Tačiau čia, 
kur nėra būtinumo, ir dar lie
tuviams, yra statoma šventovė, 
nors jos niekas nereikalavo.

Kyla klausimas: o kaip bus 
su apylinkėje gyvenančiais 
lenkais? Ar jiems nebus leis
ta toje šventovėje melstis? Sa
koma, ta šventovė statoma tik 
lietuviams. Visur Lenkijoje 
yra didelis trūkumas statybi
nių medžiagų. Ūkininkas, no
rėdamas pastatyti ūkio pasta
tą, turi laukti eilę metų, kad 
gautų paskyrimą medžiagos.

Jeigu visą laiką būtų toks 
vyskupo palankumas lietu
viams, kaip dabar, nebūtų pa
grindo baimintis, kad Vidu
girių šventovė taps lenkini
mo centru. Tačiau prisiminkim 
kas buvo, kai netolimoje pra
eityje buvo nepalnkūs vysku
pai lietuviškiems reikalams. 
O tokių gal ir vėl būti ateityje.

Prieš metus “TŽ” buvo pla
čiai rašoma apie tos šventovės 
reikalingumą. Atsiliepė savo 
straipsniu ir prel. L Dzermei- 
ka. Tai neįrodo, kad ateityje 
dėl statomos šventovės nenu
kentės esamos lietuviškos pa
maldos, Punske, Seinuose bei 
Smalėnuose. Vidugiriai yra pa
čiame Punsko parapijos pa
kraštyje.

Pagal dabartinį apskaičia
vimą, penkių kilometrų spin
duliu Vidugiriuose pamaldas 
lankys apie 300 šeimų. Tai ati
trauks nemažai lietuviškų 
kaimų nuo Punsko. Vienas kai
mas Smalėnų parapijos gali 
pasirinkti Vidugirius vietoje 
Smalėnų. Nuo Seinų gali būti 
atitraukti keturi stiprūs kai
mai, kurie Seinų parapijai bū
tų nuostolis. Žagariu šventovė 
atitrauks visus pasienio kai
mus nuo Seinų. Kas tuomet be
liks Seinams? Tik saujelė mies
te gyvenančių ir keletas kai
mų. Sumažėjus lankančių lie
tuviškas pamaldas, kiekvienas 
gali pasakyti, kad tada prasi
dės lietuvių išsklaidymas ir 
silpnėjimas to branduolio, 
kuris dabar yra Punske. Dėl to 
lietuviai tame krašte ir tri- 
kampiečiai išeivijoje žiūri į 
Vidugirių atvejį abejingai, 
nors nedaro nieko, kad staty
bos darbai būtų sustabdyti. 
Jie svarsto dabarties pasek
mes ateityje.

Tokie asmenys yra vadinami 
“bedieviais” ir lietuviškų rei
kalų kenkėjais. Tačiau tame 
krašte nerasime nė vieno lie
tuvio, kuris norėtų pats sau 
pakenti ar tai kultūriniame, 
ar tai tikybiniame gyvenime.

Praeities pėdsakai
Kiekviename kaime užtinka

ma po keletą pakelių kryžių. 
Yra buvusios Šv. Kazimiero 

draugijos pėdsakų, nes kiek
viename kaime, kuriame buvo 
draugijos skyrius, yra pastaty
tas tos draugijos kryžius tai 
organizacijai atminti. Kreivė
nų kaime yra pastatytas pa
minklas knygnešiui Matulevi
čiui. Navinykų kaime senyvas 
lietuvis Antanas Milončius 
atsimena laikus, kai jų kaime 
stovėjo Lietuvos kariai. Jis 
yra pastatęs paminklą-kryžių 
jų garbei. Nors jis buvo ver
čiamas paminklą nugriauti ir 
už tai buvo pasodintas į kalė
jimą, tačiau nesutiko nugriau
ti istorinio paminklo. Jis te
bestovi ir dabar.

Kultūrinė veikla
Kultūriniame gyvenime savi

veikla yra labai gyva. Kaimuo
se veikia vaidybos rateliai. 
Ūkininkų klojimai pavasarį ir 
ankstyvą vasarą virsta savi
veiklos teatrais. Kai kuriuo
se būreliuose veikia dainos 
bei šokių vienetai. Betkokia- 
me susibūrime yra daug dai
nuojama. Visur laikomasi lie
tuviškų papročių.

Didžiausias’"'dabarties rū
pestis yra pastatymas lietuvių 
kultūros židinio Punske, ku
riame būtų galima laisviau 
puoselėti kultūrinį gyvenimą. 

Kapas lietuvių karių, kovojusių už Lietuvos laisvę 1919 m. Seinų srityje, 
Seinų kapinėse. Jame palaidoti astuoni lietuviai. Antkapyje matyti įrašas: 
“A. a. Čia ilsisi nežinomi Lietuvos kariai žuvę 1919 m.”

Paminklas a.a. POVILUI PEČIULIUI, vietiniam visuomenės veikėjui, 
Punsko kapinėse

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

Yra įsigytas žemės sklypas ir 
baigiama nugalėti trukdymai 
statybai pradėti. Tačiau di
džiausia kliūtis yra lėšų trū
kumas, kurių valdžia pilnai 

^skirti nenori. Renkamos aukos 
apylinkėje. Stengiamasi gau
ti leidimą aukoms iš užsienio. 
Gavus tokį leidimą, bus atida
ryta sąskaita, į kurią galės 
įplaukti aukos iš užsienio. Lė
šų reikalu to krašto lietuviai 
kreipsis į išeivjos lietuvius. 
Norima iš surinktų aukų išlieti 
bent pamatus. Įrodžius, kad 
pradžia padaryta, bus prašo
ma lėšų iš valdžios. Kol kas 
valdžia tam projektui nėra pa
lanki.

AfA
vilniečių rašytojui

JERONIMUI CICĖNUI
mirus, nuoširdi užuojauta žmonai PETRUTEI,
šeimai ir artimiesiems - Monika Gaputytė

Kazys ir Vilma Gapučiai
Kanadoje

Mielam broliui vilniečiui
A. a. VACLOVUI SKREBUTĖNUI 

mirus,
jo žmonai JULIJAI ir boliui ALBERTUI reiškiu 
nuoširdžią užuojautą-

Kazys Baronas, 
Vakarų Vokietija

Baigiant
Smagu buvo praleisti vasa

ros laiką gimtoje padangėje. 
Teko išsikalbėt įvairiomis te
momis, užmegzti naujas pažin
tis bei atnaujint atšalusias. 
Patyriau to kašto žmonių nuo
širdumą, pažinau plačiau jų 
rūpesčius. Svarbu yra tai, kad 
yra tautiečių, kurie rimtai žiū
ri į visus reikalus, ar tai jie 
būtų tikybiniai, ar kultūriniai. 
Kiekvieno troškimas yra, kad 
tame krašte gyvuotų, klestėtų 
bei išsilaikytų lietuviai, nes 
tas kraštas yra jų gimtasis.

AfA 
inžinieriui LEOPOLDUI BALSIUI, 
garbiam Mažosios Lietuvos fondo mecenatui, 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai, 
sūnums, giminėms ir artimiesiems -

Mažosios Lietuvos fondo valdyba 
. ...................... • * - >

AfA 
inžinieriui LEOPOLDUI BALSIUI 

mirus,
jo žmonai LYDIJAI ir šeimai nuoširdžią užuojautą 
reiškia-

Ema ir Bronius Gudinskai,
Simcoe, Ontario

PADĖKA

A. a. MARGELIUS MEŠKAUSKAS, 
mylimas mano vyras

gimęs 1910 m., mirė 1987 m. rugsėjo 17 d.
Nuoširdžiai dėkoju prel. J. Tadarauskui, kun. A. Sima

navičiui, OFM, ir kun. B. Pacevičiui už atlaikytas šv. Mišias. 
Ačiū prel. J. Tadarauskui už gražų pamokslą, o V. Verikai- 
čiui už gražų giedojimą šv. Mišių metu. Ačiū kun. Eugenijui 
Jurgučiui, už Rožinio maldas.

Nuoširdus ačiū visiems, užprašiusiems šv. Mišias, at- 
siuntusiems gėles, aukojusiems “Tėviškės žiburiams”, Tau
tos fondui, ir už užuojautas, pareikštas žodžiu, raštu ar per 
spaudą.

Esu labai dėkinga savo krikšto sūnui Ramūnui Stanai
čiui ir Ilonai Stanaitytei už nuoširdžią pagalbą sunkiausiose 
mano gyvenimo valandose.

Ačiū visiems, palydėjusiems velionį į kapines ir ypač 
dėkinga velionies karsto nešėjams. Ačiū Tėvui Pijui už mal
das kapinėse laidojant velionį. Ačiū ponioms už gardžius 
pyragus, A. Gataveckui už priešpiečių paruošimą.

Visiems dėkinga -
Stefa Meškauskienė

Canadian S4rt fHcnioiials ILtb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
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Metinis VLIKe seimas
J. V. DANYS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Tautos fondas auga
Pagrindiniai Tautos fondo 

tarybos pirm. A. Daunio ir val-
dybos pirm. J. Giedraičio pra
nešimai buvo gerai paruošti 
(spausdintos kopijos išdalin
tos) su iliustruojančia statis
tika. Fondas siekia sutelkti 5 
milijonus dolerių, kad VLIKo 
veiklai ir kitom išlaidom pa
kaktų palūkanų iš kapitalo. 
Dabar jau pasiektas vienas 
milijonas. Iš jo 550,000 dol. 
yra Lietuvos laisvės ižde, ku
rio tik palūkanos naudojamos.

VLIKui reikia $150-200 tūks
tančių per metus. Pernai palū
kanų gauta $54,000.

Tautos fondo atstovybės Ka
nadoje pirm. A. Patamsis įtei
kė $60,000 čekį ir padarė ke
lias bendro pobūdžio pasta
bas. Esąs girdėjęs, kad PLB 
iš Lietuvos buvo gavusi laišką, 
siūlantį panaikinti VLIKą, 
tada keliavimas į Lietuvą bus 
nevaržomas (?); PLB valdyba 
šaukianti suvažiavimą susi
jungti su VLIKu, bet VLIKas 
nesutinka; klausė kiek čia 
tiesos? Kvietė pamiršti senas 
(26) politines partijas bei jų 
kivirčus ir jįĮįrbti nepriklau
somos Lietuvos atstatymui.

Santykiai su organizacijomis
Seimo programoje buvo dvi 

paskaitos. Tema “VLIKo san
tykiai su organizacijomis” 
kalbėjo VLIKo vicepirm. V. 
Jokūbaitis. Tai buvo prakal
ba, kurios vienoje dalyje trum
pai išvardino svarbiausius 
VLIKo atliktus darbus. Tai 
buvo VLIKo pirm. dr. K. Bo
belio padaryto pranešimo pa
kartojimas.

Kita prakalbos dalis buvo 
organizacijų, su kuriomis 
VLIKo santykiai buvo geri, 
išvardinimas. Kiekvienai bu
vo pareikšta komplimentų, 
panašių turiniu, bet su kito
kia žodžių kombinacija.

Sąrašo pradžioje buvo Baž
nyčios atstovai, įskaitant 
ir popiežių. “Jo Šventenybė 
įvertino VLIKo veiklos darbą 
ir pirmininką dr. K. Bobelį 
už pasišventimą Lietuvos lais
vinimo darbe apdovanojo 
aukštu ordinu”, - pareiškė V. 
Jokūbaitis. Tikrai labai gra
žu, kad popiežius įvertino 
VLIKo darbą, nes tai ar nebus 
pirmas kartas, kad bažnytinis 
ordinas suteiktas už politinį 
darbą. Kanadoje yra bent ket
vertas lietuvių popiežiaus ap
dovanotų, Otavos arkivyskupi
joje beveik kasmet vienas ki
tas apdovanojamas, bet apdo
vanojimo akte būna išvardi
nama tik religinio pobūdžio 
veikla ar darbai.

“Gerų” organizacijų sąra
šas buvo baigtas, pabrėžiant 
“Reorganizuotos lietuvių 
bendruomenės” (tai Čikagos 
kūrinys) narių ir vadovybės 
labai svarbią paramą VLIKui.

Bet pasirodo yra ir vienas 
“nevykėlis”. Tai Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės val
dyba. Ji “užmiršo savo pa
skirtį, kuri yra nusakyta Lie
tuvių chartoje. Ji pradėjo 
eiti pavojingu keliu, norėdama 
apimti tas veiklos sritis, ku
rios jai nepriklauso, pamirš
dama lietuvybę . . ., skaldy
dama lietuvių visuomenę ir no
rėdama perimti VLIKo politi
nę veiklą”.

Atrodo, kad V. Jokūbaitis 
užmiršo paskaityti minėtą 
chartą, rengdamasis savo pra
kalbai, nes chartoje nieko nė
ra, kas draustų Bendruomenei 
veikti ir politinėje srityje 

šalia daugelio kitu. Atvirkš
čiai, yra ir įpareigojimas šeš
toje pastraipoje, kuri tarp kit
ko sako: “.. . lietuvis kovoja, 
kad apgintų ir išlaikytų nepri
klausomų valstybę”. Taip pat 
nieko neras, kad VLIKas (ar ir
kita organizacija) turi mono
polį politinei veiklai.

Reiktų V. Jokūbaičiui pa
skaityti ir 1950 m. išleistą 
paaiškinamąjį 75 p. leidinį 
“Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės keliu”, kuriame M. Kru
pavičius nurodo, kad PLB turi 
du tikslus — pagrindinį ir at
sitiktinį (laikinąjį). Pagrin
dinis — išlaikyti išeiviuose 
lietuvybę, atsitiktinis — atko
voti Lietuvos laisvę. Nepri
klausomybę atgavus, PLB pasi
liks vykdyti pagrindinį tiks
lą, nes atsitiktinis — laikina
sis tikslas jau bus pasiektas.

Ir nesišaukiant chartos, V. J. 
kaip VLIKo valdybos narys, tu
rėtų žinoti, kad 1983 m. VLIKo 
ir PLB pasirašytuose susita
rimuose aiškiai pasakyta, kad 
abu veikia lygiateisiškumo 
pagrindu Lietuvos laisvinimo 
srityje. Susitarimus pasira
šęs dr. K. Bobelis tebėra VLI
Ko pirmininkas.

Kalbėdamas apie netinka
mumą Bendruomenei dalyvau
ti Lietuvos laisvinimo veik
loje, V.J. neapsižiūrėjo ku-
riame krašte jis kalba. Kana
doje Lietuvių Bendruomenė 
veikia nuo 1949 m., ir politi
nė veikla visada buvo jos at
liekama. KLB jau nuo pradžios 
turėjo politinį komitetą (vė
liau pavadintą visuomeninių 
reikalų komisija) ir tai jau 
keletą metų prieš suskilusiam 
VLIKui persikeliant į Ameri
ką.

O jeigu V.J. pažiūrės į VLI
Ko leidinį “Lietuva ir VLIKas” 
ir atsivers 143 ir 144 psl., tai 
pamatys, kad PLB (pirminin
kaujant dr. J. Sungailai) ėmė
si sėkmingos iniciatyvos ir tar
pininkavimo sujungti suskilu
sias partijas bei sąjūdžius vėl 
į vieną VLIKą.

Pagal V. Jokūbaitį, santy
kių įtampą tarp VLIKo ir PLB 
padidino PLB pirmininko 
“įžeidžiantis pareiškimas 
seimo atstovams Londone
1986. XI. 7-9 d.” PLB pirmi
ninkas turįs jį atšaukti.

Atrodo, V. Jokūbaitis neži
no kas vyksta jo paties “kie
me”. Tas laiškas, kuriame 
tarp eilės kitų punktų buvo 
ir asmeniška PLB pirminin
ko nuomonė dėl galimos veik
los vykdymo, VLIKo seimo 
Londone nepasiekė. V. J. gir
dėjo pareiškimus, kurie ten 
nebuvo padaryti. Dr. K. Bobe
lis savo laiške PLB pirm. V. 
Kamantui, datuotame 1986. 
XII. 13, rašo: “Jūsų laiškai.. . 
buvo mano gauti jau tik grįžus 
iš Vienos ir Londono, lapkri
čio 12 d.”

VLIKo tarybos posėdžio
1987. III. 21 nutarimuose skai
tome: “VLIKo taryba neturi 
duomenų, kad tas PLB pirmi
ninko Vytauto Kamanto sveiki
nime mestas iššūkis yra ofi
ciali PLB valdybos nuomonė”. 
“VLIKo taryba galvoja, kad 
VLIKo valdybos ir PLB valdy
bos tarta veiksnių konferen
cija yra ateityje šauktina”. 
Lieka neaišku, kodėl VLIKo 
vicepirmininkas V. Jokūbai
tis iškreiptai apibūdino eilę 
faktų.

Kanados lietuviams jo kal
ba, seimo programoje įrašyta 
labai iškilioje vietoje, kaip 
ir VLIKo labai vertinamų re- 
orgų pareiškimai, buvo nema
loni staigmena. Atitinkamai 
pasisakė ir vienas iš rengėjų 
komiteto:

“. . . rengimo komiteto na
riai, bendrai Kanados lietu
viai, manome, kad visi esame 
Lietuvių Bendruomenės na
riai pagal VLIKo chartą, ir 
šitokioms ligoms, kuriomis 
jūs sergate Amerikoje, mes 
(čia) nesergame. Mums labai 
skaudu, kad jūs atnešate tas 
ligas į Kanadą”. “Kai mes taip 
stengiamės jus priimti kuo 
maloniausiai, (ir) kai jūs ... 
keliate tokias nesantaikas, 
mums yra labai skaudu . ..”

“Gorbačiovo politikos 
atgarsiai”

Dr. D. Krivickas, VLIKo 
pirmininko pavaduotojas, šio
je paskaitoje sistemingai pa
žvelgė į matomas naujos poli
tikos apraiškas Sovietų Są
jungoje ir už jos ribų. Nauja 
politikos linkmė buvo iššauk
ta ekonominių ir technologi
nių sunkumų Sovietų Sąjungo
je. “Glasnost” (atvirumas-vie- 
šumas) yra tik dalinis, ribo
tai leidžiamas kai kuriose kul
tūros srityse. Keletas de
monstracijų toleruota, bet 
jau Maskvoje išleista varžan
čių taisyklių.

Reformoms pritaria atski
ros tautybės, bet etninė rusų 
tauta mano, kad esama siste
ma yra gera ir priešinasi re
formoms.

Gorbačiovas daug dėmesio 
skiria satelitams, nes nori 
iš jų gauti kuo daugiausia 
geros rūšies pramonės gami
nių. Satelituose nuotaikos 
įvairios. Rytų Vokietija ma
no, kad jos sistema jau yra 
tai, ko Gorbačiovas siekia. 
Rumunija bijo atleisti varž
tus. Naujos politikos įtakoje 
satelitai gali pradėti reika
lauti daugiau laisvės.

JAV stebi ir laukia. Iš stu
dijų institutų girdimos dve
jopos rekomendacijos: vieni 
siūlo tuoj pat jieškoti glau
desnių ryšių, kiti — nesisku
binti ir nedaryti nuolaidų.

Lietuvoje ekonominiame gy
venime dar nematyti “glas
nost” ir “perestroikos” įtakos, 
bet jau jos kiek matosi lite
ratūros, spaudos, meno ir pa
našiose srityse.

Keičiasi metodai, bet pati 
sovietų sistema nesikeičia. 
“Glasnost” mes turime sekti, 
nes turės didelės įtakos toli
mesniam Lietuvos vystymuisi. 
Ji jau reiškiasi įtampos tarp 
Rytų-Vakarų mažinimu. Rinki
miniuose metuose JAV-se ji 
ras pritarimo, ypač demokra
tų partijoje.

I’okylis-koncertas
Turiningą ir gražią koncer

tinę programą atliko sol. Gi
na Čapkauskienė, padainavusi 
9 dainas, ir Montrealio mer
gaičių choras “Pavasaris”, va
dovaujamas muz. Ingrid Tark, 
atliko 6 dainas.

Po gražiai paruošto pokylio, 
disko šokių muzikos atmosfe
roje buvo gera proga maloniai 
pabendrauti.

Nepakankamas dėmesys 
Mažajai Lietuvai

Mažosios Lietuvos rezisten
cinio sąjūdžio — mažlietuvių 
atstovai A. Lymantas, V. Pėte- 
raitis ir kiti pareiškė, kad VLI
Kas vengia pasisakyti dėl Ma
žosios Lietuvos ir jos sienų. 
Išleistoje informacinėje są- 
lankoje tik Klaipėdos kraštas 
priskirtas prie Lietuvos. Ma
žoji Lietuva ar Rytprūsiai pa
žymėti kaip Sovietų Sąjungos 
dalis. Mažas kampe įrašas, 
atrodo, skirtas tik Klaipėdos 
kraštui.

Etnografinėje sienų istori
joje randame vokiečių žemėla- 

(Nukelta į 5-tą psl.)

Jaunimas Lietuvos laisvinimo darbe
Visuomeninio ir politinio darbo vadovų išsiaiiginimas iš jaunimo • 
Jaunųjų uždegimas kovos dvasia dėl Lietuvos laisvės • Visuomeninio 

ir politinio darbo studijų savaitgaliai jaunimui
L. A. VALIUKAS

Reiktų ilgokos studijos šiai 
temai išsamiai išnagrinėti ir 
padaryti išvadas bei konkre
čius siūlymus ateičiai. Šiuo 
trumpu straipsniu nebus ga
lima to pasiekti.

Senesnioji ir vidurinė kar
ta juda labai lėtai ir mėgėjiš
kai Lietuvos laisvinimo žygy
je. Mūsų veiksniai ir kitos pa
grindinės organizacijos ne
turi nei trumpalaikių, nei il
galaikių darbo planų nepa
prastai svarbiame ir milžiniš
kame užmojyje dėl Lietuvos 
laisvės. Pasitenkinama be
tikslėmis politinėmis konfe
rencijomis, seimais ir visa 
eile kitų suvažiavimų, ku
riuose nestokojama tuščiažo
džiavimo. Be planų nėra ir ne
gali būti darbų ir tuo pačiu 
apčiuopiamų rezultatų.

Jaunimas ir visos jo orga
nizacijos nepajėgia išbristi 
iš senesniųjų sustingimo ir 
stagnacijos. Lietuvos laisvi
nimo darbas beveik nejaučia
mas ir nematomas jaunimo or
ganizacijose.

Lietuvybės horizontų 
praplėtimas

Yra sakoma, kad obuolys 
netoli tenukrenta nuo obelies. 
Jei mūsų vyresnieji labai 
skurdžiai ir mėgėjiškai teju
da Lietuvos laisvinimo žygyje, 
negalime laukti stebuklų iš 
jaunosios kartos. Bet kaip ten 
bebūtų, jaunieji galėtų (ir tu
rėtų!) parodyti daugiau išra
dingumo ir pažangos Lietuvos 
laisvinimo darbe. Jaunimas 
yra daugiau matęs (ir mato) 
“pasaulio”. Jis yra bebaigiąs 
(ar baigęs) laisvojo pasaulio 
universitetus, turėjęs (ar tu
rįs) ryšių su laisvojo pasaulio 
politinio gyvenimo vairuoto
jais.

Senesnieji ar net ir viduri
nės kartos mūsiškiai kalte ka
la jaunimui į galvas, kad jo 
pagrindinė užduotis esanti 
lietuvybės išlaikymas — iš
mokti lietuviškai kalbėti, 
skaityti ir rašyti. Tai, žinoma, 
labai svarbu! Vien tik tuo bet
gi nereiktų tenkintis. Jauni
mas uždegtinas kovos dvasia 
dėl Lietuvos laisvės! Tuo at
veju ir tas siaura prasme lie
tuvybės išlaikymas paleng
vėtų. Ir senimas, ir jaunimas 
turi (ir turėtų!) viešai ir pla
čiai kalbėti pavergtos ir nutil
dytos tautos vardu.

Jaunimas stokoja vadovų
Dažnai skaitome apie ateiti

ninkų ir skautų ruošiamus va
dų kursus. Tuos vadinamus va
dus ruošia asmenys, kurie pa
tys beveik nedalyvauja jokio
je visuomeninėje veikloje ir 
jokiame Lietuvos laisvinimo 
darbe. Yra sakoma, kad asmuo 
negali įdiegti kitame to, ko 
pats stokoja. Ir ateitininkai, 
ir skautai, ir kitos jaunimo 
grupės turi gerokai pajieškoti 
vadų paruošėjų už savų orga
nizacijų ribų.

Visuomeninio ir politinio 
darbo žinovų mes turime ne
daug. Ačiū Dievui, jų dar turi
me. Vien tik už “dėkui” tokio 
rango žinovai minėtom orga
nizacijom netalkintų. Jiems 
reiktų už darbą pilnai atly
ginti.

Suruoštini jaunimui visuo
meninio ir politinio darbo 
studijų savaitgaliai didesnėse 
lietuvių bendruomenėse. Tuos 
studijų savaitgalius pravesti 
pasamdytini keli to darbo pro
fesionalai. Tai finansuoti ga
lėtų LB kraštų vadovybės, JAV 
ir Kanados Lietuvių fondai, 
pajėgesni lietuvių politiniai 
vienetai ir lietuviai milijo
nieriai.

Ateitininkų, skautų ir kitų 
jaunimo organizacijų vadovai 
(beveik visi!) labai sunkiai 
“tesuveda galus” Lietuvos lais
vinimo žygyje. Tie vadovai ga
lėtų (ir turėtų!) turėti vienos 
ar poros dienų konferencijas 
su visuomeninio ir politinio 
darbo profesionalais. Organi
zacijų vadovai galėtų tose kon
ferencijose daug ko pasisemti 
ir išmokti.

Jaunimo spaudos užduotis
Ateitininkai ir skautai turi 

savo žurnalus. Reikia manyti, 
kad beveik visi tų organizaci
jų nariai tuos žurnalus pre
numeruoja ir skaito. (Su ap
gailestavimu reikia pareikšti, 
kad ateitininkai nebepajėgia 
surasti savo “Ateičiai” redak
toriaus).

Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjunga leidžia biuletenį — 

“Žiniaraštį”. Kiek žinoma, 
tas biuletenis siuntinėjamas 
aktyvesniems jaunimo atsto
vams visame laisvajame pa
saulyje.

Nei ateitininkų, nei skau
tų, nei PLJS-gos žurnaluose 
ar biuleteniuose negalima 
surasti beveik nė žodžio Lie
tuvos laisvinimo klausimais. 
Tų leidinių puslapiai pripil
domi labai atsitiktine medžia
ga, gaunama iš atsitiktinių 
korespondentų.

Didžioji mūsų spauda sto
koja pajėgių laikraštininkų. 
Jaunimo leidiniai yra dar blo
gesnėje padėtyje.

Įvestini jaunimo leidiniuose 
specialūs (vieno ar poros pus
lapių) skyriai. Tuose skyriuose 
jaunimas turėtų būti išmoko
mas kaip išnešti Lietuvos by
los reikalą į plačiąsias kita
taučių mases ir jį ten ginti. 
Jei patys tų leidinių redakto
riai nepajėgia to atlikti, kvies
tini talkon visuomeninio ir po
litinio darbo žinovai. Su viso
mis to darbo detalėmis ir in
strukcijomis ateitų tų skyrių 
redaktoriai.

Jaunimo kongresų pakaitalas
Dabartinė PLJS-gos valdyba 

turi labai judrų pirmininką. 
Jis dalyvauja beveik visuose 
didesniuose lietuvių susibū
rimuose ir yra aplankęs tur
būt visas didesnes lietuvių 
bendruomenes visame laisva
jame pasaulyje. Pasak tos 
grupės, VI Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas, įvyksian
tis šių metų pabaigoje ir kitų 
metų pradžioje Australijoje, 
esąs pats svarbiausias sąjun
gos projektas.

Ar iš tikrųjų taip turėtų 
būti? Kongresai neturėtų būti 
tikslas, o tik priemonė išju
dinti jaunimą Lietuvos lais
vinimo darbui ir išvesti jį į 
platesnius to žygio vieškelius.

Jaunimo kongresai yra ne
paprastai išlaidus projektai. 
Tas sumas būtų galima inves
tuoti į žymiai naudingesnius 
lietuvių ir Lietuvos laisvi
nimo užmojus. Patys kongresų 
dalyviai padengia tik labai 
mažą dalį visų išlaidų. Jau 
porą metų laisvojo pasaulio 
geros valios lietuviai “bom
barduojami” per spaudą ir 
laiškais, prašant tam kon
gresui aukų.

Šis jaunimo kongresas yra 
pasirinkęs puikų šūkį: “Tau
tos likimas — mūsų atsakomy
bė!” Iš kongreso programos 
ir pakviestų paskaitininkų 
to negalima pastebėti. Pa
skaitų temos, kurios jau skel
biamos mūsų spaudoje, yra 
labai bendro pobūdžio. Lie
tuvos laisvinimo reikalai 
paskaitose beveik neužtinka
mi. Paskaitininkų tarpe irgi 
nesimato asmenų, kurie galė
tų ir pajėgtų pilniau pasi
sakyti Lietuvos laisvinimo 
žygio reikalu ir turėtų poli
tinio darbo patirties.

PLJS-ga, kuri tą kongresą 
organizuoja, neturi jokios 
programos ir planų Lietuvos 
laisvinimo darbe ir nėra be
veik nė piršto pajudinusi ta
me žygyje. Apie praeities at
liktus darbus kongresas ne
galės nieko pasisakyti. Apie 
ateities veiklą — neplanuoja 
tarti svaraus žodžio (tai ma
tome iš jau paskelbtų ar skel
biamų paskaitų temų!).

Neturima jokio tikslo už
pilti “šalto vandens” ant viso 
to užmojo. Tas kongresas tik
rai įvyks. Patartina tik šio 
kongreso dalyviams pasižval
gyti jaunimo kongresams pa
kaitalo.

Jaunimas nori ir trokšta su
sitikti, pabendrauti su kitų 
kraštų lietuvių jaunimu. Jau
nieji galėtų tai padaryti bai
gę universitetus, įsistiprinę 
darbuose ir pajėgūs visas iš
laidas patys padengti.

Vietoj dabartinio pobūdžio 
kongresų, kasmet suorganizuo- 
tinos jaunimui visuomeninio 
ir politinio darbo savaitės 
didesnėse lietuvių bendruo
menėse visame laisvajame pa
saulyje. Toms studijų savai
tėms pravesti surastini ir 
pasamdytini pilna to žodžio 
prasme ekspertai-profesiona- 
lai. Tai kainuotų žymiai ma
žiau ir atneštų keliariopai 
daugiau naudos, negu dabar
tinio pobūdžio jaunimo kon
gresai. Jaunimas būtų išmo
komas ir paruošiamas išnešti 
Lietuvos bylą į plačiąsias 
kitataučių mases ir ją ten 
sėkmingai ginti.
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Spaudos konferencijoje Los Angeles mieste. Joje prof. VYTAUTAS 
SKUODIS susitiko su amerikiečiais žurnalistais. Iš kairės: estų veikėjas 
TUT MADISON, Estijos garbės konsulas JAAK TREIMAN, vertėjas AL
GIS RAULINAITIS, prof. VYTAUTAS SKUODIS

Tamsioji “Aerofloto”pusė II
VYTAUTAS A. DAMBRAVA

“Aeroflotas” pradėjo vykdy
ti karines misijas nuo pat įstei
gimo dienos 1923 m. Tuomet 
“Aeroflotas” buvo sovietų 
krašto apsaugos ministerijos 
padalinys, kuris ilgainiui per
ėjo civilinės aviacijos minis
terijos žinion. Toji civilinė 
aviacijos minsterija ir yra nie
kas kitas, kaip “Aerofloto” 
ministerija. Už kasdienines 
operacijas ir šiandien atsa
kingas asmuo yra Maskvos pa
skirtas sovietų aviacijos mar
šalas.

“Aeroflotas” naudojamas ka
riniams tikslams daugiau ne
gu 40 metų, neskaitant II D. 
karo laikotarpio.

Kokius gi kitus uždavinius 
“Aeroflotas” atliko?

1960 m. “Aeroflotas” nuskrai
dino daug sovietų karinių “pa
tarėjų” į Kongą padėti komu
nistiniams teroristams. 1968 
m., čekų sukilimo išvakarėse, 
“Aeroflotas” slaptai gabeno 
karines medžiagas, įtaisus ir 
instrumentus KGB Čekoslova- 
kijon. Pasinaudodami Varšu
vos sąjungos priedanga, so
vietai užgniaužė sukilimą, ži
nomą “Prahos pavasario” var
du. 1975 m. “Aeroflotas” nenu
stojo gabenęs sovietų smogikų 
padėti išsilaikyti prosovieti
niam režimui Kuboje. Ta pati 
“civilinės aviacijos” linija ga
beno sovietų ir Castro Kubos 
dalinius į Etijopiją, kad ten 
sovietų įtvirtinalhas komunis
tinis režimas būtų pajėgus at
silaikyti prieš kovojančią opo
ziciją. Tas pats “Aeroflotas” 
permetė didžiąją Raudonosios 
armijos dalį invazijos metu į 
Afganistaną 1979 m. pabai
goje.

Be to, su kaskart didėjantį 
susirūpinimą keliančiu regu
liarumu “Aeroflotas” gabeno 
ir slaptai tiekė ginklus, kari
nės žvalgybos reikmenis ir 
įvairius elektroninius prie
taisus, skirtus įvairiuose kraš
tuose, specialiems tikslams 
ir kėslams vykdyti. “Aeroflo
tas” pristatė ginklus Kipro 
graikams 1964 m., Rodezijos 
teroristams — 1977 m., o nuo 
1960 m. reguliariai pristato 
ginklus Palestinos laisvinimo 
organizacijai PLO.

1981 m. Senegale Dakos ora- 
uosčio muitinė padarė inspek
ciją, atidarydama 140 dėžių 
su įrašais “statybinė medžia
ga”. Tą krovinį atskraidino 
“Aeroflotas”. Patikrinus važ
tos turinį, rasti automatiniai 
ginklai, amunicija ir elektro
niniai slapto klausymo prietai
sai, skirti žvalgybai.

1984 m. Zairo sostinės Kin
šasa orauostyje, atsiimant 
“Aerofloto” pristatytą važtą - 
lagaminus ir dėžes, visa eilė 
jų sprogo. Nustatyta, kad siun
tose buvo pakrauti ginklai, 
amunicija ir sprogmenys, skir
ti penkiom vietinėm teroristų 
organizacijom.

1979-1984 m. laikotarpyje, 
oro susisiekimo kontrolės tar
nybos Europoje, Japonijoje ir 
JAV-se užregistravo 75 inci
dentus, kuriuose “Aerofloto” 
lėktuvai nukrypo nuo nustaty
tos kelionės krypties, kad per
skristų ir ištirtų svarbius ka
rinius ir ekonominius Vakarų 
valstybių centrus, laužydami 
tarptautinėmis sutartimis nu
statytas oro susisiekimo tai
sykles. Pagalvokime, kas būtų 
įvykę, jai į šiuos teritorinės 
erdvės pažeidimus būtų atsa
kyta ginklu, kaip atsakė sovie
tai, susprogdindami skrendan
tį Korėjos keleivinį lėktuvą 
su 269 keleiviais. Juk ir čia vi
sais 75 atvejais “Aeroflotas”, 
vykdydamas elektroninės žval
gybos uždavinius, gabeno ke
leivius, kurių gyvybė agresi
jos aktu buvo išstatyta pavo
jum

Taip pat buvo susekta, kad 
dar 1979 m. vasario mėnesį vie
nas “Aerofloto” lėktuvas, pil
nai įrengtas su radijo klausy
mo ir kitais elektroniniais žval
gybos instrumentais, sekė ame
rikiečių lėktuvnešį “Midway” 
Indijos vandenyne.

1984 m. kitas “Aerofloto” lėk
tuvas vėl “nukrypo” nuo savo 
kurso, perskrisdamas Tolon 
laivyno bazę Prancūzijoje. 
Prancūzai lėktuvą privertė nu
sileisti. Ir čia lėktuve buvo 
rasta elektroniniai žvalgybos 
instrumentai, foto kameros ir 
kiti elektroniai prietaisai ka
rinei žvalgybai vykdyti. 1985 
m. birželio mėnesį Liuksem
burge konfiskuota per tris to
nas elektroninių instrumentų.

Toks buvo sovietų technolo
gijos “grobis” Vakaruose. So
vietai nemanė būsią sugauti. 
Jie gudriai važtos dokumen
tuose pažymėjo, kad tie nepap
rastai jautrūs elektroniniai 
instrumentai buvo pirkti iš 
firmos, žinoma, Aktyvinęs 
(greičiausiai įsteigtos pačių 
sovietų agentų). Važta buvo 
siunčiama prancūzų pramo
nės įmonei, kuri turėjusi vi
sa ekspedijuoti į Maskvą. Šį 
kartą sovietų planas nepavy
ko - Vakarų žvalgyba pasiro
dė esanti pranašesnė.

Daugelis “Aerofloto” tarnau
tojų buvo išmesti iš kraštų, ku
riuose jie buvo sugauti ir ap
kaltinti šnipinėjimu. Sergejus 
Pavlovas buvo 1965 m. ištrem
tas iš Prancūzijos. Jis buvo 
sugautas vagiąs naujo prancū
zų karinio lėktuvo prototipo 
planus. Pavlovas buvo “Aero
floto” tarnautojų sąraše.

1983 m. italai susekė, jog 
Romoje “Aerofloto” įstaigos 
vedėjas yra KGB pulkininkas. 
Jis buvo apkaltintas bandęs 
pavogti Šiaurės Atlanto są
jungos naujai sukonstruktuo- 
to naikintuvo planus.

1980 m. “Aerofloto” atstovas 
Madride Olegas Suranovas bu
vo sugautas žvalgybos veiks
muose, įveliančiuose ispanų 
karius. 1982 m. du sovietai - 
Vasilijus Fedorinas ir Vladi
miras Tirtišnikovas bandė 
skverbtis į Ispanijos krašto 
apsaugos ministerijos įstai
gas žvalgybos tikslais; abiem 
nepavyko. 1985 m. pavasarį iš 
Anglijos buvo ištremtas “Aero
floto” įstaigos vedėjas Londo
ne Vyačeslovas Grigorovas. Ir 
jis buvo iššifruotas vykdęs 
špionažą Anglijoje.

Tokia yra tamsioji “Aero
floto” pusė. Kyla logiškas klau
simas: kodėl Sovietų Sąjunga 
nenaudoja savo karinių lėktu
vų žvalgybos ir kontrabandos 
uždaviniams vykdyti? Kodėl 
režimas bevelija žaisti gyvy
be civilinių keleivių? Tikrie
ji “Aerofloto” planai yra iš
šifruoti. Greičiausiai karinių 
lėktuvui naudojimas slaptai ka
rinei žvalgybai būtų sunkiai 
suderinamas su sovietų te- 
bereklamuojama taikos misija 
pasaulyje. Ir Vakarų valsty
bės kitaip reaguotų į grubius 
teritorinės erdvės pažeidimus.

Netenka stebėtis, kad Vaka
rų keleiviai bijo skridimų 
“Aeroflotu” kaip ugnies. Ne
vilioja jų ir nelegaliai daro
mos nuolaidos, žvejojant va
liutas ir laužant tarptautinius 
susitarimus. Tamsioji “Aero
floto” pusė juos baugina. Veng
dami tokių skridimų, jie galvo
ja užsitikriną asmeninį sau
gumą ir apdraudžią savo gyvy
bę nuo labai realių galimų pa
vojų. Jie neapsirinka. Tik so
vietų piliečiai, tikri vargšai, 
turi leistis būti režimo nau
dojami ir netiesiogiai verčia
mi rizikuoti brangiausia žmo
gaus vertybe - savo gyvybe. Jie 
pasirinkimo neturi, o sovieti
niam režimui gyventojų saugu
mas ir jų gerovė niekad nerū
pėjo ir šiandien mažai terūpi.
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, “Valstiečių laikraštis” š. m. 
spalio 10 d. laidoje paskelbė 
lig šiol spaudos puslapiuose 
niekada nematytą tikinčiųjų pa
dėką valdžiai. Lietuvos TSR 
ministerių tarybai dėkoja 210 
Šalčininkų katalikų religinės 
bendruomenės narių, padėką 
pasirašiusių 1987 m. rugsėjo 
20 d.: “Antrojo pasaulinio ka
ro metais mūsų bažnyčia sude
gė. Pokario metais daug ko trū
ko gyventojams, todėl ir bažny
čios statyti dėl lėšų stokos ne- 
siruošėme. Meldėmės laikinai 
pristatytame prie koplyčios 
mediniame priestate, bet ir pa
starasis supuvo. Dabar tapome 
turtingesni, kreipėmės į respub
likos valdžios organus, gavome 
leidimą prie minėtos koplyčios 
statyti mūrinį priestatą. Rajo
no LDT (liaudies deputatų tary
bos — V. Kst.) vykdomajam ko
mitetui sutikus, architektas 
paruošė projektinę dokumenta
ciją ir pastatėme bažnyčią. Sta
tybos darbų metu rajono staty
binės organizacijos teikė mums 
paramą gelžbetonio gaminiais, 
pamatams ir perdengimams, 
kranais ir kitais mechaniz
mais. Nors visuose statybos 
darbuose mes, tikintieji, akty
viai talkininkavome, tačiau be 
valdžios įstaigų paramos visko 
padaryti negalėjome. Leiskite, 
didžiai gerbiami respublikos 
vyriausybės vadovai, nuošir
džiai padėkoti už leidimą 
mums, tikintiesiems, pasista
tyti bažnyčią ir didžiulę para
mą, suteiktą statybos eigoje. 
Mes melšime Dievą Jums viso
keriopos sėkmės. Dėkingumą 
patvirtiname savo parašais”. 
Demokratiniame Vakarų pasau
lyje niekas nevaržo šventovių 
statybos. Joms, kaip ir kitiems 
pastatams, pakanka vietinio 
planuotojų leidimo. Tad nenuo
stabu, kad čia niekas neskelbia 
viešos padėkos krašto vyriau
sybei. Net ir už Lietuvos kan
kinių šventovę, pastatydintą 
kun. Petro Ažubalio Mississau- 
goje, neteko dėkoti anuometi
niam Kanados ministeriui pir
mininkui P. E. Trudeau bei jo 
ministerių kabinetui. Šalčinin
kų tikinčiųjų padėka patvirtina 
ateistinės valdžios jiems už
krautus varžtus, kuriuos tik da
bar pradeda atleisti M. Gorba
čiovo atneštos reformos.

M. K. ČIURLIONIO TAKAIS
Druskininkuose kasmet ren

giamas tradicinis bėgimas M. K. 
Čiurlionio pamėgtais takais. Šį 
rudenį bėgimo organizatoriai 
susilaukė apie 350 bėgikų, nors 
tą savaitgalį tradiciniai bėgi
mai vyko ir kitose Lietuvos vie
tovėse. Atrodo, ir bėgikus, ir 
žiūrovus sugundė šiemet šven
čiama Druskininkų 150 metų su
kaktis. Vyrams skirtą 8 kilomet
rų bėgimą laimėjo vilnietis An
tanas Aniulis, kuriam priklauso 
5 min. 15 sek. Lietuvos rekor
das dviejų kilometrų bėgimo 
uždarose patalpose. Moterų 
trijų kilometrų bėgime greičiau
sia buvo Kauno politechnikos 
instituto IV kurso studentė Ida 
Augustauskaitė, o antroji vieta 
teko jos dvynukei seseriai Aud
rai. Laimėtoja tapo ir šį nuoto
lį įveikusi penkiametė druski- 

“AUDRA" TRAVEL
CORPORATION

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

Kaina $899.00 kan.
* * *

NEPAKARTOJAMA SLIDINĖJIMO IŠKYLA į 
AUSTRIJĄ - KITZBUEHEL

1988 m. vasario mėn. 10-čiai dienų, lydima slidinėjimo instrukto
riaus BRIAN HARDIE, kelerius metus slidinėjusio Kitzbuehel gar
sioje “Red devils” grupėje.
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Šiuo metu priimami užsakymai grupiniai ir individualūs.
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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

ninkietė Eglė Kavaliauskaitė, 
daugkartinio Lietuvos ėjimo 
pirmenybių prizininko Petro 
Kavaliausko dukrelė, lig šiol 
“sportavusi” tik vaikų lopšely
je-darželyje “Ąžuoliukas”. Bė
gimo M. K. Čiurlionio takais 
organizatoriai visus dalyvius 
apdovanojo sukaktuviniais 
Druskininkų miesto ženkleliais, 
o penkis pirmųjų vietų laimė
tojus— specialiais medaliais.

ILGIAUSIA PERĖJA
Kai 1974 m. Vilniuje buvo tie

siama tada dar nuošali Ukmer
gės gatvė, projektuotojai numa
tė, kad į šį rajoną persikels mies
to centras, jame pagausės pės
čiųjų eismas. Po važiuojamąja 
Ukmergės gatvės dalimi iš su
renkamųjų gelžbetonio elemen
tų buvo pastatyti trys tuneliai, 
lig šiol stovėję užmūrytomis an
gomis. Dabar pradėti tunelio 
prie Revoliucijos muziejaus 
baigiamieji darbai. Įrengiamas 
apšvietimas, ventiliacija, ka
nalizacijos sistema. Tunelio 
sienos ir atraminės laiptų sie
nutės apdailinamos estišku 
pjautu dolomitu. Ši 6 metrų plo
čio, 2,5 metro aukščio ilgiau
sioji pėsčiųjų perėja Lietuvo
je nusidrieks 51 metrą. Visą plo
tą tolygiai apšvies perdengimo 
nišose įrengti šviestuvai. Pės
čiuosius perėjon po Ukmergės 
gatve ves platūs granitiniai laip
tai, prie kurių bus įrengta met
ro pločio juosta, pritaikyta dvi
račiams ir vežimėliams.

KARTŪNO ŠVENTĖ
Alytaus medvilnės audykla 

kasmet surengia Kartūno šven
tę. Ir šiemet jon įsijungė dide
lis būrys audyklos darbininkų, 
tarnautojų, jų šeimų narių. Pa
grindinis dėmesys teko iš įmo
nės audinio pasiūtiems drabu
žiams. Vertintinojų komisijai 
vadovavo audyklos direktorius 
D. Jakšys. Konkurso dalyviai ro
dė darbo, poilsio ir vakaro dra
bužius. Be pagrindinių prizų už 
geriausius šių trijų grupių mo
delius, specialiu žiūrovų prizu 
buvo įvertinti geriausio vaikiš
ko drabužio kūrėjai. Vertinto
jai atkreipė dėmesį ir į teksti
lės dailininkių sukurtus audi
nių piešinius gražiausiais pri
pažintiems drabužiams.

AUGINS ORCHIDĖJAS
Orchidėjas, kurios pamerk

tos žydi beveik du mėnesius, lig 
šiol būdavo galima pamatyti tik 
Kaišiadorių sodininkystės sov- 
choze, nors šios gėlės neatsisa
kytų ne viena moteris. Spaudoje 
pranešama, kad orchidėjas, 
amarilius, raudonas kalijas pri
menančias anturijas bei kitas 
egzotiškas gėles dabar pradės 
auginti Lietuvos mokslų akade
mijos eksperimentinis botani
kos instituto šiltnamių ūkis. 
Naujojo ūkio direktorius Jonas 
Overlingas praneša, kad pustre
čio tūkstančio kv. metrų ploto 
šiltnamių susilaukta prie Kau
no botanikos sodo. Ateityje po 
stiklu bus visas hektaras. Šia
me plote agronomai gėlininkai 
daugins retas gėlių rūšis, pa
ruoš rekomendacijas, kaip jas 
auginti pramoniniu būdu. Spe
cialistų patarimų šiame ūkyje 
galės gauti ir gėlininkai mėgė
jai- V. Kst.

Dabartinės Lenkijos Štetino miesto šventovėje susirinkę lietuviai pamaldoms, kurias laikė juos lankantis išeivi
jos lietuvių vyskupas PAULIUS BALTAKIS 1987 m. rugpjūčio 21 d. Dalyvavo gausus būrys tautiečių

Hamilton, Ontario
KLK MOTERŲ DRAUGIJOS Ha

miltono skyrius rengia meno ir 
rankdarbių išpardavimą gruo
džio 5, šeštadienį, 10 v.r. - 6 v.v. 
Jaunimo centre. Čia rasite kalė
dinių papuošalų, paveikslų, gė
lių, medžio drožinių, jūros kriauk
lių dirbinių, vitražų, nuotraukų 
iš Lietuvos ir daug kitų gėrybių. 
Čia rasite ir Kalėdoms dovanas.

Su išdirbiniais dalyvauja: p.p. 
Pusdešrienė, Neimanienė, E. Dir- 
sienė, Dalienė. Bakšienė, L. Stuų- 
gevičienė, J. Seniūnienė, Z. Ric- 
kienė, A. Urbantienė, R. Gocentie- 
nė, R. Pleinytė ir kelios kanadie
tės.

Šis išpardavimas yra plačiai iš
reklamuotas kanadiečių tarpe. 
Tad tautiečiai - paskubėkite. Čia 
galėsite gauti pietus, pyragų, ka
vos. Įėjimas nemokamas. R.

London, Ontario
SVARBUS SUSIRINKIMAS. Š. m. 

lapkričio 29, sekmadienį, po 11 
v.r. pamaldų, parapijos salėje, 
1414 Dundas St.E., įvyks KLB Lon
dono apylinkės visuotinis susi
rinkimas. Bus svarstomi labai 
svarbūs ir Londono lietuviams 
aktualūs klausimai, o taip pat bus 
renkama nauja apylinkės valdyba. 
Visos ir visi kviečiami dalyvauti 
ir atlikti šią svarbią tautinę pa
reigą. Ypač pageidaujami Londo
nan sugrįžusieji ir naujai atvyku
sieji. Bus maloni proga susipa
žinti. D. E.

Chicago, IL
MADŲ PARODA. Spalio 11 d. 

įvyko Putnamo seselių rėmėjų 
kasmetinė, tradicinė madų paro
da. Ką bendro turi mados, madų 
parodos ir vienuolija? Kokį ryšį 
galime rasti tarp modeliuotojų, 
drabužius siuvančių, mezgančių ir 
seselių vienuolių?

O gal tai yra Mortos ir Marijos 
atvejis, taip taikliai ir įtikinan
čiai aprašytas pomirtinėje A. Ma
ceinos knygoje “Orą et labora”? 
Gal tai kasdienybė ir kelias į 
Dievą?

Putnamo seselių rėmėjų madų 
parodos Čikagoje savotiškai jun
gia visas - ir rėmėjas, ir rengėjas, 
ir madų parodose dalyvaujančias. 
Jos parodo, kaip žmogus savo 
rankomis, Dievo duota išminti
mi gali kurti, planuoti ir dalin
tis su kitais - šiuo atveju linijų ir 
spalvų deriniais. Rankomis dir
bame, kuriame, rankas keliame į 
dangų maldai. Ir madų parodos 
modeliuotojų darnus bei gausus 
būrys, ir seserys prie altoriaus 
padėkos maldoje Kūrėjo link.

Praėjusioje parodoje didžiau
sia staigmena buvo Lauros Vai
čekauskaitės sukurti drabužiai. 
L. Vaičekauskaitė yra drabužių 
kūrėja, turinti savo privačią stu
diją Čikagoje. Lietuvoje baigusi 
konservatoriją, pianino klasę, 
Čikagoje baigė “School of Design”. 
Tai jauna, pilna energijos ir kū
rybinių užmojų lietuvaitė, jieš- 
kanti derinio tarp medžiagos, žmo
gaus ir jam tinkamo drabužio.

Visa tai anaiptol nežemina visų 
kitų siuvusių, mezgusių, šokį pa
rengusių asmenų nuopelnų. Per 
madų parodas rėmėjos sueina į 
kontaktą su jaunesniąja karta, 
kuri čia turi progos pažinti se
serų vienuolių tikslus, planus ir 
užmojus, prie jų priartėja ir daž
niausiai tampa nuolatinėmis rė
mėjų talkininkėmis.

Apgailestaujame, kad Aldona 
Prapuolenytė pasitraukia iš ko
ordinatorės pareigų, bet kartu 
džiaugiamės, kad jos vieton atei
na dirbti dvi: jau anksčiau mode
liavusi Giedrė Mereckienė ir jos 
draugė Gražina Liautaud.

Parodoje modeliavo 20 mode
liuotojų ir profesionalė Gintarė

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas”
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 

Kižytė. Violetos Karosaitės studi
jos mokinės pasirodė su Violetos 
paruoštais drabužiais.

Danutė Augienė

Sudbury, Ontario
ŽVEJŲ IR MEDŽIOTOJŲ KLU

BO “Geležinis vilkas” valdyba 
šaukia visuotinį narių susirinki
mą 1987 m. gruodžio 6 d., 2 v.p.p., 
Juozo ir Emilijos Staškų namuose, 
(79 Front St.). Prašome visus na
rius dalyvauti. Vaidyba

Edmonton, Alberta
ADOMAS IR FILOMENA KAN

TAUTAI, š. m. spalio pradžioje 
išvyko į White Rock, B.C. Čia, savo
je rezidencijoje, jie numato pra
leisti žiemos mėnesius, retkarčiais 
pavažiuodami į saulėtą Kalifor
niją.

Į LIETUVIŲ NAMUS š: m. spa
lio 15 d. įsilaužė vagys. Padaryta 
daugiau kaip tūksįančio dolerių 
vertės medžiaginių nuostolių, 
skaitant pavogtus daiktus, išmuš
tus langus bei išlaužtas duris. Ši 
nelaimė sukrętė visą mūsų mažą 
lietuvių koloniją; kol kas vagys 

PADĖKA
AfA

AGOTA MAZAITIENĖ,
' mūsų mylima žmona, motina ir senelė mirė, 

1987 metų rugpjūčio 10 dieną Sudbury, Ont.
Nuoširdžiai dėkojame visiems draugams ir pažįsta

miems, kurie lankė velionę ligoninėje.
Dėkojame klebonui kun. J. Staškui už šv. Mišias šven

tovėje ir maldas kapinėse. Nuoširdus ačiū karsto nešėjams 
ir P. Venskui už vadovavimą, kalbant Rožinį, laidotuvių na
muose.

Su dėkingumu prisimename visus pagerbusius velionę 
laidotuvių namuose savo atsilankymu, aukojusius šv. Mišias 
už jos vėlę, atsiuntusius gėles prie jos karsto ir palydėjusius 
ją į amžino poilsio vietą.

Nuoširdus ačiū visiems, pareiškusiems mums užuojau
tą spaudoje, laiškais bei žodžiu.

Ačiū tiems, kurie jos atminimui aukojo “Tėviškės žibu
riams”.

Duok jai amžiną ramybę, Viešpatie!
Su dėkingumu visiems: liūdintys -

vyras Petras ir dukra Gražina su šeima

Advokatas
AUDRIUS A. STONKUS 

nuo 1987 metų vasario 1 dienos 
perkėlė savo raštinę į.

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ ((T A T V A 
KREDITO KOOPERATYVAS lALKA
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: IMAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ................. 3% nekiln. turto pask............... 11%
santaupas......................  5.75% asmenines paskolas ... 12.50%
kasdienines palūkanas_ . r _ __B/ Nemokamas pilnasuž santaupas................. 5.25% , . . . .* . ...... čekių patarnavimas.term, indelius 1 m..........  9.50%
term, indėlius 3 m.............. 10% Nemokama narių gyvybės
reg. pensijų fondo......... 6.50% drauda pagal santaupų
90 dienų indėlius........... 8.25% iki $2000-
(minimum $5.000) Nemokama asmeninių
Reg. pensijų 1 m............... 8.5% paskolų drauda iki $25.000.

dar nesurasti, ir visas reikalas 
yra saugumo pareigūnų žinioje.

VINCAS IR HANNA KASPERA
VIČIAI lapkričio 7 d. išskrido į 
tolimą Urugvajų-Montevideo mies
tą. Čia juodu aplankys Vinco se
nutę tetą, pasidžiaugs porą savai
čių šiltesniu klimatu ir, sąlygoms 
leidžiant, aplankys Buenos Aires 
lietuvius Argentinoje.

Dobilas

Delhi-Tillsonburg, Ont.
LIETUVOS KARIUOMENĖS AT

KŪRIMO sukakties minėjimas 
įvyks 1987 m. lapkričio 22, sekma
dienį. Pamaldos bus 11 v.r. Šv. Ka
zimiero parapijos šventovėje, aka
deminė dalis - 12.30 v.p.p. parapi
jos salėje. Šauliai kviečiami daly
vauti su vėliavomis, šaulės prašo
mos pasipuošti tautiniais drabu
žiais. Šios apylinkės ir kitų apy
linkių lietuvių visuomenė kviečia
ma dalyvauti minėjime ir po jo pa
sivaišinti šaulių moterų paruoštais 
pietumis.

B. G. Rugienius,
DLK Gedimino šaulių kuopos 

valdybos pirmininkas

JA Valstybės
Šv. Kazimiero lietuvių para

pija Worcesteryje atsisveikino 
su savo klebonu kun. A. Miciū- 
nu, MIC. Parapijai jis pradėjo 
vadovauti 1972 m., kai ją per
ėmė Tėvai marijonai. Išleistu
vės kun. A. Miciūnui, MIC, iš
keliamam į Kenošą Wisconsino 
valstijoje, buvo surengtos rug
sėjo 6 d. Maironio parko patal
pose. Jose dalyvavo naujasis 
klebonas V. Parulis, MIC, ir jo 
asistentas kun. J. Petrauskas, 
MIC, atvykę iš Marianapolio. 
Su kun. A. Miciūnu, MIC, atsi
sveikino miesto atstovas T. 
Early, emeritas vysk. B. Flana
gan, lietuviškai ir angliškai 
kalbėjęs parapijos narys A. Mi
ner, organizacijų atstovai. Me
ninę dainų programą atliko pa
rapijos vyrų choras, vadovauja
mas muz. O. Keršytės. Klebono 
kun. A. Miciūno, MIC, pastangų 
dėka parapija susilaukė naujos 
klebonijos, paminklo žuvusiems 
už Lietuvos laisvę, pastatyto 
šventoriuje, pašventinto 1978 
m. lapkričio 25 d.

A. a. kun. Benvenutas Rama
nauskas, OFM, ilgametis “Aidų” 
žurnalo administratorius, pa
kirstas vėžio ligos, mirė spalio 
1 d. St. Rose ligoninėje Niujorko 
Manhatane. Velionis gimė 1911 
m. birželio 12 d. Nemunėlio Rad
viliškyje, Latvijos pasienyje, 
kur turėjo progą vaikystėje iš
mokti latvių kalbą. Lankė Biržų 
gimnaziją, persikėlė Kretingos 
pranciškonų gimnazijon ir ten 
1931 m. įstojo jų ordinan. Teo
logiją 1935-38 m. studijavo Aus
trijoje. Kunigu jį įšventino Tel
šių vysk. Justinas Staugaitis 
1938 m. rugpjūčio 14 d. Dirbo 
vikaru pranciškonų tvarkomoje 
Kretingos parapijoje. Pokario 
metais vikaravo lietuvių išei
vių Hanau stovykloje. Į JAV at
vyko 1947 m. Pradžioje dirbo 
Kennebunkporto vienuolyne, iš 
kur buvo perkeltas Bruklynan 
ir ten nuo 1954 m. vadovavo žur
nalo “Aidai” administracijai, 
talkindavo spaustuvėje. Į laido
tuves spalio 5 d. suvažiavo pran
ciškonai iš Kennebunkporto ir 
Toronto. Koncelebracinėm ge
dulinėm Mišiom vienuolyno ko
plyčioje Bruklyne vadovavo 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
velionies gyveni ni u f ir veiklai 
skirtą pamokslą sakė provinci
jolas kun. Placidas Barius, 
OFM. Vieną Mišių skaitinį lat
viškai atliko latvių kun. A. 
Just. Mat velionis, mokėdamas 
latvių kalbą, aptarnaudavo ir 
latvių katalikus. Palaidotas 
Šv. Jono kapinėse, kur lietu
viai pranciškonai turi nedidelį 
savo skyrių su dail. V. K. Jo
nyno suprojektuotu- paminklu. 
Pirmuoju ten buvo palaidotas 
1962 m. automobilio nelaimėje 
žuvęs kun. Modestas Stepaitis, 
OFM. A. a. kun. B. Ramanausko, 
OFM, laidotuvėse apeigas atli
ko kun. P. Barius, OFM, ant 
karsto užbėręs iš Lietuvos 
gautos žemės. Visi sugiedojo 
“Viešpaties angelą” ir giesmę 
“Marija, Marija”. Po laidotu
vių jų dalyviai susirinko pie
tums mažojoje Kultūros židi
nio salėje. Vienas stalas buvo 
skirtas latviams ir jų kun. A. 
Justui. Visiems laidotuvių da
lyviams padėkojo vienuolyno 
viršininkas kun. L. Andrie- 
kus, OFM.

Australija
A. a. prel. Pranas Vaseris, il

gametis Melburno lietuvių ka
pelionas, “Tėviškės aidų” redak
torius 1964-73 m., nuolatinis tal
kininkas spaustuvėje, mirė 1987 
m. rugsėjo 29 d. rytą, ruošdama
sis Mišioms. Velionį pakirto šir
dies smūgis. Laidotuves teko ati
dėti keliom dienom, nes buvo 
laukiama brolių — Juozo iš Ka
nados ir Alfonso iš Lietuvos. Į 
laidotuves atvyko tik Juozas Va
seris iš Kanados. Jos pradėtos 
Rožiniu spalio 5 d. vakarą Šv. 
Jono šventovėje. Prieš Rožinį 
kalbėjo Melburno arkiv. Fran
cis Little, aptardamas velionies 
atliktus darbus. Po Rožinio su 
velioniu atsisveikino: ALB kraš
to valdybos pirm. D. Baltutie
nė, Australijos lietuvių kata
likų federacijos pirm. V. Žemai
tis, ALB Melburno apylinkės 
pirm. inž. K. Lynikas, parapi
jos vardu — J. Jurgelaitis, sa
vaitgalio mokyklos — du vedėjo 
P. Aro atvesti mokiniai. Velio
nies laidotuvėse spalio 6 d. ge
dulines Mišias kun. Pr. Dauk
nys ir kiti lietuviai kunigai 
koncelebravo su įvairiom Aus
tralijos katalikų institucijom 
atstovaujančiais kunigais. Prieš 
Mišias žodį tarė vysk. P. J. Con
nors, prisimindamas pokaryje į 
Williamstowną atvykusį ir jo 
klebonijoje apsigyvenusį jauną 
kunigą a.a. Praną Vaserį. Mišių 
metu giedojo parapijos choras, 
pamokslą sakė prel. Petras But

kus. Po Mišių velionis palydė
tas į Fawkner kapines, kur turė
jo nusipirkęs kapavietę lietu
vių skyriuje. Atlikus laidotu
vių apeigas, visi dalyviai sugie
dojo “Marija, Marija” ir Tautos 

• himną. J. Jurgelaitis ant karsto 
užpylė žiupsnelį Lietuvos žemės.

Tradiciniai laidotuvių pietūs 
buvo surengti Lietuvių na
muose. Prie degančių žvakučių 
buvo išstatytas velionies pa
veikslas, garbės prelato doku
mentas, Šv. Tėvo atsiųstas pa
laiminimas. Prasidėjo antrasis 
atsisveikinimas su jau palai
dotu a.a. prel. Pr. Vaseriu. Šį 
sykį kalbėjo: adelaidiškis Pr. 
Pusdešris, Lietuvių katalikių 
moterų draugijos pirm. H. Stat
kuvienė, ALB Melburno apylin
kės pirm. inž. K. Lynikas, skau
tininkų ramovės atstovė v.s. J. 
Žitkevičienė, ateitininkų sen
draugių vardu žodį taręs A. Ba
kaitis, sporto klubo “Varpas”
— V. Adomavičius, parapijos 
choro — K. Mieldažys, artėjan
čio lietuvių jaunimo kongreso
— B. Prašmutaitė, Rožinio bro
lijos — L. Padgurskis, kunigaikš
čio Vytenio šaulių kuopos — J. 
Kvietelaitis. Žemaitiškai atsi
sveikino velionies tėviškės pa
rapijai Mosėdyje priklausęs Al
gis Šimkus. Ilgą kalbėtojų są
rašą užbaigė — Adelaidės lietu
vių parapijos klebonas kun. J. 
Petraitis, MIC, ten veikiančios 
Šv. Kazimiero mokyklos vedėja 
E. Varnienė ir buvęs ilgametis 
ALB Melburno apylinkės pirm. 
Albinas Pocius. Svečių eilėse 
buvo ir iš Toronto atskridęs bro
lis Juozas Vaseris. Staigi mirtis 
nutraukė š. m. spalio pabaigoje 
planuotą trijų brolių susitiki
mą. Pas a.a. prel. Praną Vaserį 
į Melburną tada turėjo atskristi 
ne tik Juozas iš Toronto, bet ir 
Alfonsas iš Klaipėdos, jau gavęs 
vizą kelionei.

Britanija
Lietuvišką šeimą Londone 

sukūrė du lietuviams gerai ži
nomi veikėjai: našlys ir našlė — 
chorų vadovas Justinas Černis 
ir choristė Bronė Namajuškie- 
nė. Jų santuoką rugsėjo 19 d. Šv. 
Kazimiero šventovėje palaimi
no lietuvių parapijos klebonas 
kun. dr. J. Sakevičius, MIC. 
Šventovės chorui vadovavo ir 
vargonais grojp J, (Černį pakei
tęs Vincentas O’Brien. Vestuvi
nes vaišes Lietuvių sporto ir 
socialiniame klube paruošė Ve
ronika Jurienė su talkininkė
mis. Vaišėms ir sveikinimams 
vadovavo Stasys Kasparas. Į 
mamos vestuves iš N. Zelandi
jos buvo atvykęs nuotakos sū
nus Rimas, atsivežęs ir jos še- 
šerių metų vaikaitį.

Mančesterio lietuvių klube 
rugsėjo 19 d. savo gimtadie
nius atšventė trys nariai — Vla
das Bernatavičius, Vincas Ru
dys ir Albertas Vigelskas, per
žengę amžiaus septyniasdešimt
metį. V. Bernatavičiui eilę me
tų teko būti klubo pirmininku, 
V. Rudžiui — sekretoriumi, A. 
Vigelskui — sekretoriumi. Jie 
taipgi priklauso ir kitoms lie
tuvių organizacijoms. Pobūviui 
vadovavo juos pasveikinęs klu
bo pirm. A. Podvoiskis. Trigu- 
bon gimtadieno šventėn įsijun
gė apie 50 svečių. Vaišes pa
ruošė gimtadienį švenčiančiųjų 
žmonos. Pobūvin atvyko ir kan. 
V. Kamaitis.

Vokietija
Ateivių Evangelikų Liutero

nų Bendrijos kunigų ir veikėjų 
suvažiavimas rugsėjo 7-11 d.d. 
įvyko Wuerttembergo krašte, 
Kirchbergo vienuolyne. Suva- 
žiaviman įsijungė V. Vokieti
joje, Švedijoje, Šveicarijoje 
ir Britanijoje įsikūrę ateiviai 
evangelikai. Jų eilėse buvo 14 
estų, 13 latvių, 7 lietuviai, 
5 vengrai. Lietuvių grupę su
darė: kun. M. Klumbys, kun. K. 
Feldgendreheris, kun. Fr. Skė
rys, mokytojas R. Baliulis, mo
kytoja T. Schmidt ir K. Dikšai- 
tis su žmona Irena. Suvažiavi
mui šeštą kartą iš eilės vadova
vo tarėjas kun. Edmundas Ratz, 
tautinio vokiečių komiteto įga
liotinis Pasaulio liuteronų są
jungoje. Pagrindinis pamaldo
mis pradėto suvažiavimo dė
mesys teko Šv. Rašto studijoms 
ir pasitarimams. Kun. Fr. Skė
rys padarė pranešimą apie Va
sario 16 gimnaziją, turinčią 73 
mokinius: 58 katalikus, 14 evan
gelikų ir vieną izraelitą. Apie 
latvių gimnaziją Miunsteryje 
kalbėjo jos kapelionas kun. Ozo- 
linš. Gimnazija turi 77 mokinius 
— 74 evangelikus ir tris katali
kus. Ir lietuvius, ir latvius mo
kinių skaičiumi pralenkia veng
rų gimnazija, kurią lanko 230 
mokinių — 187 katalikai ir 43 
evangelikai, sutelkti iš 27 lais
vojo pasaulio šalių.



Lietuvos krikščionybės sukakties minėjime Kočesterio mieste jungtinis choras (Dievo Motinos nuolatinės pagal
bos iš Klivlando ir Šv. .Jurgio parapijų iš Kočesterio). Dirigentė - K. ČYVAITĖ-KLIORIENĖ, akompaniatorius K. 
OBALIS. Iškilmėje dalyvavo daug tautiečių Nuotr. V. Bacevičiaus

Netalkinti Lietuvos okupantui
Lietuvos šauliu sąjungos tremtyje suvažiavimo rezoliucija

Penkiolika metų tiesos sargyboje
"Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos”sukaktis

GINTĖ DAMUŠYTĖ

JAV St. Louis miesto arki
vyskupas John L. May, Ame
rikos vyskupų katalikų kon
ferencijos pirmininkas, para
šė laiškų vyskupui Pauliui Bal
takiui, kuriame šitaip sveiki
no LKB kroniką:

“LKB kronikos penkiolikos 
metų sukakties proga rašau, 
norėdamas pareikšti Ameri
kos vyskupų konferencijos 
pasigėrėjimų ir paramų už 
nuostabų nuolatinį informa
vimų kų Kronika yra atlikusi. 
Žmogaus teisių gynyboje tiks
lumas, nuoseklumas ir teisin
gumas padaro Kroniką klasiš
ka. Tikybinėje bendruomenė
je Kronikos liudijamas tikė
jimas ir drųsumas apie tuos, 
kurie jai renka medžiagą ir 
ruošia reportažus, susilaukia 
visų pagarbos. Meldžiuosi, 
kad Kronika ištvertų iki tos 
dienos, kada mūsų broliai ir 
seserys Lietuvoje turės reli
ginę laisvę ir Dievo duotas 
visapusiškas teises.”

Dabartinėje Gorbačiovo 
glasnost dvasioje norėtųsi 
matyti konkrečius žingsnius, 
lydinčius į pilnas laisves ir 
visapusiškas teises; bet tos 
pačios diktatūrinės sąlygos, 
apie kurias rašė Kronika 
prieš penkerius metus, minė
dama 10-ties metų sukaktį, 
dar nepasikeitė.

KLB kronikos gyvavimas 
per ištisų dešimtmetį sistemo
je, kurioje pilna šnipų, gink
luotų geriausia sekimo tech
nika, išdavikų ir pataikūnų, 
yra beveik stebuklas. Pradžio
je, jei pasiseks, redakcija pla
navo geriausiu atveju išleisti 
kokį dešimtį numerių ir sėsti 
į kalėjimų. Kaip atsakymų čia 
norėtųsi pacituoti kun. Karo
lio Garucko žodžius, adresuo
tus labai sunkiu LKB kroni
kos redakcijai momentu: Die
vas laimino pradžią, laimins 
ir pabaigą ...

Paveikus ginklas
Lietuvių tautos kovose dėl 

laisvės ir dėl valstybinės ne
priklausomybės spaudos vaid
muo buvo ir tebėra ypatingai 
reikšmingas. Kronikos leidi
mo metais smarkiai pasikeitė 
Katalikų Bendrijos Lietuvoje 
padėtis, arba bent šios padė
ties regimybė. Savaime aišku, 
sunku nustatyti, ar šiame pasi
keitime Kronika buvo pa
grindinis veiksnys, ar ji tik 
atspindėjo tokius gilesnius 
pertvarkymus, kurie mums kol 
kas nežinomi.

Ne be pagrindo yra tvirti
nama, kad lietuvių istorijoje 
pogrindžio spaudos laimėji
mai buvo dideli. Po Pirmojo 
pasaulinio karo Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 
laimėjimą daugiausia nulėmė 
plunksna, atseit, spauda, ži
noma, sąveikoj su kitais veiks
niais. Vėliau, pirmosios so
vietų okupacijos metais, mū
sų tautos rezistencijos pirmo
sios apraiškos buvo pogrin
džio spaudos pasirodymas.

Su šeštuoju dešimtmečiu 
įvyko tam tikras lūžis. Po
grindžio spauda, anksčiau gry
nai skirta Lietuvos vidaus 
reikalams, prasiveržė į lais
vąjį pasaulį su Sibiro tremti
nių lietuvaičių maldomis — 
Marija, gelbėk mus. Laisva
jame pasaulyje jos buvo išleis
tos įvairiomis kalbomis ir vi
sur plačiai paskleistos. Bet 
tai buvo vienkartinis prasi
veržimas.

Kodėl atsirado?
Nuo 1968 m. prasidėjo nau

jas ir labai skirtingas rezis

tencijos laikotarpis, kuris kilo 
ne vien iš tautinių, bet ir iš re
liginių rūpesčių. Jis prasidėjo 
religinių teisių gynyba sovie
tinio mentaliteto rėmuose. 
Naujoji rezistencijos karta, 
nugalėjusi sovietinio režimo, 
sovietinio teroro baimę, pa
žinusi režimo silpnybes, su 
okupantu pradėjo vesti drąsų 
dialogų. Sekdama rusų tautos 
disidentines priemones, ji 
pradėjo eiti legaliu rezisten
cijos keliu, kuris išsiplėtė į 
kovą už demokratines žmogaus 
laisves.

1968 m. kunigai pradėjo pro
testuoti prieš Kauno kunigų 
seminarijos suvaržymus. So
vietinė valdžia į kunigų pa
reiškimus reagavo represijo
mis: KGB tardymais, pašalini
mais iš kunigiško darbo ir net 
teismais. Vienas po kito už 
religinių pareigų atlikimų 
(vaikų katekizaciją) buvo nu
bausti kunigai.

Nepaisant represijų, pro
testai prieš valdžios savivalę 
ir prieš valstybės bei partijos 
varomą ateistinę propagandų 
gausėjo. Tikintieji pradėjo 
rinkti parašus po visą Lietu
vą. Taip gimė 17,000 tikinčių- 
j ų memora nd u mas. Per J ų ngti 
nes Tautas Lietuvos kunigai 
ir tikintieji 1972 m. vasario 
7 d. pasiuntė tą memorandu
mų sovietinei vyriausybei, nu
šviečiantį vergiškų Lietuvos 
tikinčiųjų padėtį ir reikalau
jantį grąžinti laisvę. Sovietų 
sąlygomis tai buvo vienkarti
nis įvykis; betgi šis dėmesio 
vertas rekordas jau buvo 1979 
m. pralenktas, kai valstybės 
ir partijos šefui Brežnevui 
įteikta peticija su 150,000 pa
rašų. Peticijoje reikalauta 
vėl leisti veikti Klaipėdos 
šventovei, kurią sovietinė val
džia dabar ketina grąžinti dve
jų metų laikotarpyje.

Vis daugiau kunigų ėmė ne
paisyti draudimo dėstyti vai
kams tikybą. Ypač pagarsėjo 
1970-71 m. vykę teismai prieš 
kun. Šeškevičių, Zdebskį ir 
Bubnį. Svarbiausias impulsas 
Kronikos pradžiai atėjo iš šių 
kunigų suėmimų ir teismų. 
Daugumas kunigų pritarė kun. 
Šeškevičiaus žodžiams, pasa
kytiems Molėtų teisme: Dievo 
reikia labiau klausyti negu 
žmonių.

Tuo pat metu vyko slapti ku
nigų bei tikinčiųjų pasitari
mai. Juose aptartas klausimas, 
ar vertėtų įsteigti specialų 
organą, per kurį būtų galima 
pastoviai kelti balsą prieš 
persekiojimus. Todėl nebuvo 
pripuolamas dalykas, kai 1972 
m. kovo 19 d. išėjo pirmasis 
Kronikos numeris, atsistojęs 
tarsi Dovydas prieš Galijotą. 
Ir taip Kronika užėmė Lietu
vos Katalikų Bendrijos atgi
mime vieną reikšmingiausių 
vietų. Ji su kitais pogrindžio 
leidiniais žadina laisvės per
spektyvas, organizuoja idealis
tus, kelia tautiečių sąmonin
gumą ir drąsų.

Pirmieji numeriai
Pirmasis Kronikos numeris 

pasibeldė į skaitytojų duris 
per Juozapines. Specialiai lei
dėjai pasirinko tą dieną, nes 
šv. Juozapas yra K. Bendrijos 
globėjas.

Leidinys stengiasi išlaikyti 
nuo pat pirmojo numerio daly
kiškų informacijos toną, be 
aistrų, apie tikinčiųjų diskri
minavimą, įstaigų ir partijos 
savivalę, apie praktikuojamą 
teisių nelygybę, teisės nuosta
tų nepaisymą ir panašias ne
geroves.

Jau pirmajame numeryje 
Kronika paskelbė apie neįti

kimą Margininkų kunigo Or
licko atvejį. Kunigas impro
vizavo žaidimų aikštę, kur žai
dė su paaugliais tinklinį. Už 
tai jis buvo nubaustas ir iškel
tas į kitą parapiją. Tame pat 
numeryje atpasakotas Vilka
viškio vidurinės mokyklos mo
kytojos O. Brilienės atvejis. 
Ji atleista iš mokytojos vietos, 
nes lankiusi pamaldas vietinė
je šventovėje. Nors aukščiau
sias Lietuvos teismas pripa
žino atleidimų iš pareigų ne
pagrįstu, bet miesto įstaigos 
neleido mokytojai dirbti net 
gatvės šlavėja.

Ar kas pasikeitė po penkio
likos metų? Septyniasdešimt 
trečiame numeryje Kronika 
skelbia, kad V. Zalomskytė 
buvo nubausta 25 rb. bauda už 
vaikų katekizaciją. Tikinčių
jų teisėms ginti katalikų ko
miteto pogrindinė grupė ko
mentuoja Religinių reikalų 
tarybos įgaliotinio Petro Ani- 
lionio vedamąjį, kuriame jis 
kategoriškai paneigia bet ko
kį pozityvų religijos vaidme
nį pasaulyje ir ragina kovoti 
su religija visomis priemonė
mis.

Visokiais pavidalais Kro
nikos originalai iš pavergto 
krašto keliaudavo į laisvąjį 
pasaulį. Kronikos leidėjai 
surado priemonių leidinį per
gabenti per griežtai saugomas 
sienas. Dar ir dabar negalima 
atskleisti pirmųjų numerių 
formos ir pristatymo būdų. 
Pirmieji numeriai neateidavo 
punktualiai ir iš eilės. Siun
tėjai nebuvo dar įpratę ir kar
tais sovietinis Saugumas pa
gaudavo siunčiamą Kroniką. 
Taip po pirmo numerio lais
vuosius Vakarus pasiekė ket
virtas numeris, paskui trečias, 
antras, penktas. Nuo šešto nu
merio pristatymas sunormalė
jo ir tik retai kuris numeris 
pakeliui žūdavo. Po to buvo 
išsiunčiamos pakartotinės ko
pijos.

Be pertraukos, maždaug po 
penkis numerius į metus, per 
penkiolika metų išleisti 73 
Kronikos numeriai. Jie su
kaupė iki šiol apie keturis su 
puse tūkstančio knygos pusla
pių. Religinė lietuvių katali
kų šalpa reguliariai verčia, 
leidžia ir skleidžia LKB kro
niką anglų kalba 30.000 tira
žu. Per pastarąjį dešimtmetį, 
Religinė šalpa išplatino apie 
400,000 Kronikos egzemplio
rių.

Nuostabus išsilaikymas
Dabartinėmis Lietuvos są

lygomis pogrindžio leidinio 
išsilaikymas 15 metų yra dide
lis, tiesiog neįtikimas, laimė
jimas. Juo labiau, kad Kroni
ka nesitenkina vien stambes
nių straipsnių spausdinimu, 
bet turi platų ir gerai suorga
nizuotą bendradarbių tinklų, 
teikiantį žinias iš visų Lietu
vos kampelių. Juo daugiau 
bendradarbių, juo didesnė iš
šifravimo tikimybė, o vis dėlto 
Kronika tebeleidžiama.

Savaime aišku, sovietinis 
Lietuvos Saugumas nesigailė
jo pastangų Kronikos leidė
jus bei redaktorius į kalėjimą 
pasodinti. Buvo trys didelės 
kratų, tardymų ir suėmimų 
bangos 1974. 1980 ir 1983 m. 
Nors nemažai žmonių buvo 
suimta. Saugumui nepasisekė 
susekti pagrindinių Kronikos 
leidėjų.

Nuo 1973 m. pradžios KLB 
kronika tapo dokumentu, iš 
kurio padėtį Lietuvoje vaizda
vo opinijos formuotojai, Ame
rikos kongreso nariai. Poli
tinės padėties vertintojai nau-

Mes, Lietuvos šaulių sąjun
gos tremtyje išrinkti atstovai, 
1987 m. spalio 31 ir lapkričio 1 
dienomis susirinkę Dievo Ap
vaizdos parapijos Kultūros 
centre Southfielde, Michigan, 
išklausę bei išdiskutavę cent
ro valdybos šiam suvažiavimui 
pateiktos ir suvažiavimo pri
imtos darbotvarkės klausimus, 
konstatuojame.

1. Mūsų pavergta Tėvynė Lie
tuva neša sunkų okupanto už
dėtą jungų. Ten likusieji mūsų 
broliai ir sesės kenčia tautinį 
ir religinį persekiojimą, yra 
teisiami, kalinami ir tremiami, 
bet kovojantieji ir žūtbūtinėje 
kovoje tautos laisvės ir valsty
bės nepriklausomybės idealui 
lieka ištikimi.

2. Jie piktinasi karjeros ir ki
tais sumetimais tautos paver
gėjui parsidavusiais, ypač 
smerkia laisvajame pasaulyje 
gyvenančiuosius savo tautie
čius, nuo okupanto savo gyvy
bę išnešusius, o dabar su tuo 
pačiu okupantu bendraujan
čius, jam talkinančius, paverg
tųjų kovą sunkinančius ir išei
vijos vienybę skaldančius.

3. Šis suvažiavimas apgailes
tauja, kad okupanto infiltruo
tos piktos išeivijos vienybės 
skaldymo bacilos yra užkrė- 
tusios ir Lietuvos šaulių są
jungos tremtyje buvusį sveiką 
ir atsparų kūnų.

Baltijos valstybės Europos parlamente
Europos parlamentas Stras- 

burge 1987 m. spalio 8 d. dide
le balsų dauguma priėmė re
zoliuciją Baltijos kraštų klau
simu. Už rezoliucijų balsavo 
151 Europos parlamento na
rys, 15 susilaikė. Šia rezoliu
cija, kuriai pagrindų davė rug
pjūčio 23 d. Vilniuje, Rygoje 
ir Taline įvykusios demonstra
cijos, Europos parlamentas iš
reiškia savo susirūpinimų pa
dėtimi Baltijos kraštuose ir 
drauge raginimų šių padėtį pa
gerinti įtampos mažinimo tarp 
Rytų ir Vakarų proceso rėmuo
se. Sovietų Sųjunga raginama 
suteikti Baltijos tautom lais
vo apsisprendimo teisę ir jom 
pilnai užtikrinti dar vis tebe-' 
pažeidžiamas pagrindines žmo
gaus teises bei religinę laisvė, 
Europos Bendruomenės užsie
nio reikalų ministerial yra 

V. Vokietijos Bremeno futbolo komanda turėjo žaisti Europos taurės rung
tynes su Maskvos "Spartaku" š. m. spalio menesį. Del miglos Maskvos ora- 
uostyje jos lėktuvas negalėjo nusileisti ir nuskrido Vilniun. Ten komanda 
praleido naktį mažame muitinės kambaryje. Muitininkai norėjo patikrinti 
futbolo žaidėjų pinigus, bet šie nesutiko, pareikšdami. kad yra fubolo ko
mandos nariai, o ne belaisviai. Nuotraukoje - žaidėjai užkandžiauja muiti
nės kambaryje

LIETUVA LAUKIA LAISVES 
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.

dojosi Kronikos informaci
jom, konstatuodami žmogaus 
teisių paneigimą ir tautoj be
sireiškiantį pasipriešinimą, 
kurio sovietam nepasisekė už
gniaužti ir lietuvių sutirpinti 
rusiškoje jūroje.

(Bus daugiau)

Suvažiavimas kreipiasi:
1. Tautos nelaimės akivaiz

doje suvažiavimas apeliuoja į 
visus seses ir brolius šaulius 
savo kovos ginklus nukreipti į 
tikrąjį mūsų visų priešą — Lie
tuvos okupantų. To reikalauja 
šaulio priesaika, tautinė išti
kimybė ir žmogiškoji sąžinė.

2. Suvažiavimas kviečia vie
ningai suglausti savųsias gre
tas ir drauge su Lietuvos laivi- 
nimo veiksniais — VLIKu, AL- 
Tu, LB ir Lietuvos diploma
tine tarnyba bei su vargan pa
tekusiųjų šelpėjų BALFu ryž
tingai veikti, kad greičiau atei
tų Lietuvai laisvės rytas.

3. LŠST XI — tas atstovų su
važiavimas, įvertindamas di
delę reikšmę "Lietuvos Kata
likų Bažyčios kronikos" lietu
vių tautos gyvenime, kurios 
parodo žiaurų tikėjimo perse
kiojimą ir žmogaus teisių lau
žymų pavergtoje Lietuvoje, už
gina Lietuvos kronikos sąjun
gos darbų, leidžiant "LKB kro
niką lietuvių, anglų, ispanų, 
prancūzų kalbomis ir plačiai 
jas paskleidžiant laisvajame 
pasaulyje.

4. Visuotinis atstovų suva
žiavimas siūlo atmesti visus 
klastingus Lietuvos okupantų 
pasiūlymus ir nebendrauti su 
Lietuvos pavergėjais.

Rezoliuciją kom is i ja 
1987 m. lapkričio 31 d.

kviečiami reikiamai pasirū
pinti. kad Baltijos kraštų klau
simas būtų keliamas Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijoje Vienoje ir ki
tuose pokalbiuose su sovietų 
vyriausybės atstovais, skati
nant Sovietų Sąjungų pagerin
ti Baltijos kraštų padėtį. Ma
sinės informacijos priemonės 
yra kviečiamos kelti Baltijos 
kraštų klausimų, jų likimą ir 
pagrįstus baltiečių laisvės 
siekimus.

Rezoliucijos priėmimą pir
mų kartą pilnai parėmė ir so
cialistų frakcija Europos par
lamente. Rezoliucija buvo pa
rengta ir įteikta Europos par
lamentui, talkinant neseniai 
Strasburge įsteigtam Pasau
lio baltiečių santalkos Euro
pos biurui. CIL

Bookbinding Studio

“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

P. O. Box 1343, Postal Staion “B" 
Mississauga, Ontario L4Y 4B6
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Palaimintojo arkivyskupo Jl’RGIO MATULAIČIO palaikai - relikvijos 
Marijampolės šventovės altoriuje. Nuotrauka daryta 1987 metų vasarų

Metinis VLIKo seimas
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

pius, kurie Mažąją Lietuvą 
vadina "Litauen". Dabar vo
kiečių toje srityje nėra, bet 
yra keliasdešimts tūkstančių 
ten dabar gyvenančių lietuvių

VLIKo pirm, pavaduotojas 
dr. Krivickas aiškino, kad 
VLIKas nėra pamiršęs M. Lie
tuvos. Didesnio masto memo
randume, išspausdintame 1950 
m. ir įteiktame Prancūzijos, 
D. Britanijos, JAV vyriausy
bėms tai yra paminėta.

Bet tai buvo prieš 37 metus. 
Aišku, tas memorandumas yra 
paminėtų valstybių archyvuo
se. Neįtikėtina, kad dabarti
nės vyriausybės apie jį žino
tų. Mažlietuvių atstovai įro
dinėjo, kad akcija reikalinga 
dabar.

Tame memorandume yra 15 
eilučių skirsnys (čia rašančio 
turimame prancūziškame 
tekste), kuriame nurodoma, 
kad ta teritorija turėtų būti 
priskirta Lietuvai. Prieduo
se yra daugiau paaiškinimų.

VLIKas turi nuolatinę Lietu
vos sienų komisijų (trumpai 
vadinama “Sienų" komisija), 
bet šiame seime ji jokio pra
nešimo nepadarė, nors prieš 
seimą spaudoje (“Laisvoji Lie
tuva”, Gelžinis) buvo labai 
stipriai tai pabrėžęs.

Nesklandus baigiamasis 
posėdis

Baigiamoji sesija 9.00-11.00 
prasidėjo su gero pusvalan
džio pavėlavimu, o pradėjus 
atsirado groteskinių nesklan
dumų.

Kadangi turėjo būti nutari
mų ir rezoliucijų svarstymas 
ir priėmimas, tai seimo pir
mininkas pakvietė mandatų 
komisijos pirmininkų praneš
ti apie teisėtų delegatų skai
čių. Bet komisijos pirminin
ko nebuvo. Komisijos narė p. 
Danilevičienė manė, kad buvo 
37 delegatai iš 14 partijų. 
Kažkas panorėjo sužinoti, 
kuri partija neatsiuntė atsto
vų. P. Danilevičienė manė, 
kad tai ūkininkų partija, bet 
jos narys prof. dr. Krivic
kas sėdėjo prie pirmo stalo. 
Tada manyta, kad tai buvo ūki
ninkų sąjunga, bet ir jos at
stovas buvo salėje. Kažkas pa
minėjo Lietuvos krikščionių 
darbininkų sąjungą. Su tuo 
buvo sutikta.

Pasirodo, kad ne tik eili
niams žmonėms Kanadoje yra 
sunkumų su partijų išvardi- 
nimu. VLIKo pirm. dr. K. Bo
belis, pranešdamas mandatų 
k-jos sudėtį, paminėjo, kad 
p. Danilevičienė yra Lietu
vių krikščionių darbininkų 
s-jos atstovė, bet suvažiavimą 
ji sveikino Lietuvos darbo 
federacijos vardu.

Seimo pirmininkui pakvie
tus pateikti rezoliucijas, dr. 
Krivickas pranešė, kad komisi
jos pirmininkas vakar vakare 
rezoliucijas pasiėmė su savimi 
ir dar neatvyko. Buvo įvairių 
pasiūlymų: atidėti 15 min. ar 
daugiau, kad rezoliucijų pir
mininkas galėtų atvykti, svars
tyti žinomas rezoliucijas ir 

laukti pirmininko pasirodant. 
Seimo pirmininkas nutarė vyk
dyti paskutinį pasiūlymą, nors 
d r. Krivickas manė, kad tai 
netikslu, reiktų išgirsti pir
miausia visas, kad būtų galima 
jas suderinti.

Atstovų prisimintos ir pasiū
lytos 5 rezoliucijos, kurios 
priimtos.

Dr. Krivickas pareiškė, kad 
turi parašytą rezoliucijų, siū
lomų VLIKo vicepirm. Liūto 
Griniaus (kuris pasirodė ir 
buvo tas prapuolęs rez. k-jos 
pirmininkas su visomis rezo
liucijomis) ir jų perskaitė. 
Tai truko 5 minutes. Tai buvo 
savotiškas patriotiškas mani
festas. Dr. Krivickas paste
bėjo, kad prieš įrašant į re
zoliucijas tas pareiškimas val
dybos turėtų būti peržiūrėtas.

Seimo pirmininkas pasitei
ravo, ar prisimenamos kitos 
rezoliucijos. Jų daugiau ne
sant. pasiūlė, kad VLIKo val
dyba priimtas rezoliucijas 
papildys sveikinimais, padė
komis ir t.t. savo nuožiūra. 
Buvo nepatenkintų tokiu pa
siūlymu, abejojo visos tvar
kos teisėtumu ir dar siūlė 
surasti rez. k-jos pirmininkų.

Chaotiškas rezoliucijų svars
tymas ir priėmimas dėl jų ma
žo skaičiaus neilgai truko, 
todėl liko laiko sumanymams, 
klausimams. Bet porai asme
nų padarius pastabas Vilniaus 
krašto ir Mažosios Lietuvos 
klausimais ir daugiau pasta
bų nesant, posėdis baigtas 
Lietuvos himnu.

Vėliau vyko pamaldos Auš
ros Vartų šventovėje (virš sa
lės), kurias laikė ir pamoks-' 
lą pasakė kun. dr. V. Skilan- 
džiūnas iš Otavos.

Po pamaldų, nesant pro
gramoje numatyto posėdžio, 
dr. Vytautas Skuodis sutiko, 
montrealiečių prašomas, pa
daryti pranešimų ir atsakinė
ti j klausimus.

Seimas baigtas bendrais 
pietumis Aušros Vartų para
pijos salėje. Išsamesnėms 
pastaboms apie vykdomą po
litinę programą, kiek tai 
aiškėjo šiame seime, reikėtų 
atskiro rašinio.
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Lietuvos vardas aidi Vokietijoje
Lietuvos krikščionybės sukaktis Pietų Vokietijoje ir 

centrinis minėjimas Mainze

Sumaišyti įvykiai ir laikas
Sušlubavusi atmintis ar priekabių jieškojimas?

Gražiausioje šventovėje
Įvairiose Vokietijos vieto

vėse vyksta Lietuvos krikšto 
600 metų sukakties paminėji
mai. Rugsėjo 30 d. toks minė
jimas. surengtas sielovados 
direktoriaus kun. Antano Bun- 
gos, įvyko Ottobeurene-Mem- 
mingene. Ottobeureno vienuo
lyno bazilika, pastatyta XVIII 
š. viduryje su turtingomis ro
koko dekoracijomis, laikoma 
gražiausia Bavarijos ir visos 
Vokietijos šventove. Ji buvo 
pilnutėlė žmonių. Lietuviai, 
kurie sudarė tik dalį maldinin
kų, suplaukė iš Memmingeno 
ir Miuncheno apylinkių. Ma
tėsi ir grupė Vasario 16 gim
nazijos mokinių.

Koncelebracines pontifika- 
lines Mišias aukojo vietoj su
sirgusio Augsburgo vyskupo 
jo pagalbininkas vysk. Max 
Ziegelbauer,' vysk. Antanas 
Deksnys, benediktinų vienuo
lyno abatas Vitalis Altthaler 
ir dešimt lietuvių bei vokie
čių kunigų. Mišiose giedojo 
Šv. Stepono parapijos jaunuo
lių choras iš Augsburgo.

Tautiniais drabužiais pasi
puošę Vasario 16 gimnazijos 
mokiniai įnešė jubiliejinę, 
tautinę, ateitininkų, skautų 
vėliavas ir atliko skaitymus. 
Mišių metu vyskupas pašven
tino sukakties žvakę, kuri bu
vo palikta Ottobeureno bazi
likoje.

Savo pamoksle vysk. Ziegel
bauer iškėlė lietuvių veiklą 
Augsburgo vyskupijoje po II D. 
karo ir vyskupijos jiems teiktą 
bei teikiamą paramą. Šioje 
vyskupijoje, Bad Wiorishofe- 
no mieste, yra ir Europos lie
tuvių vyskupo rezidencija, o 
dabar Memmingene gyvena ir 
Vokietijos lietuvių sielova
dos direktorius. Pamokslinin
kas palietė Lietuvos krikšto 
aplinkybes ir iškėlė jo svar
bą tautos gyvenime. Priminė 
dabartinį tikinčiųjų persekio
jimą Lietuvoje ir heroiškas 
lietuvių pasipriešinimo pa
stangas. Kvietė tiesti tiltą 
tarp Ottobeureno ir lietuvių 
tautos bei melstis už krikš
čionišką Europą.

Jaunimo namuose
Antroji iškilmių dalis vyko 

Memmingeno seselių veda
muose St. Hildegard jaunimo 
namuose, kur buvo paruošti iš
kilmingi pietūs. Prieš pietus 
Lietuvių kultūros instituto 
vedėjas V. Bartusevičius api
būdino krikštą kaip vieną iš 
iškiliųjų Lietuvos istorijos 
momentų, atkreipė dėmesį į 
pasekmes, kurios kilo iš pa
vėluoto Lietuvos apsikrikšti- 
jimo ir iškėlė K. Bendrijos 
vaidmenį dabartinės Lietuvos 
gyvenime. Šių metų gausūs so
lidarumo pareiškimai lietu
viams akivaizdžiai parodė K. 
Bendrijos vieningumą, atski
rų jos dalių likimas rūpi visai 
Bendrijai.

Pietų metu kun. Bunga pa
sveikino ir supažindino su gar
bės svečiais. Sveikinimo kal
bas pasakė Memmingeno vyr. 
burmistras dr. Ivo Holzinger, 
Bad Wiorishofeno burmistras 
Mueckel, Bavarijos krašto par
lamento narys Josef Mueller 
ir namų šeimininkas. Mem
mingeno burmistras pažadėjo, 
atsižvelgiant į lietuvių veik
lą po II D. karo Memmingene, 
miesto tarybai pasiūlyti pa
vadinti vieną miesto gatvę “Li- 
tauerstrasse”.

Vaišės truko iki vėlyvos po
pietės. Jas paįvairino Vasario 
16 gimnazijos mokinių dainos.

Mainzo katedroje
Vokietijos vyskupų konfe

rencijos pirmininkas ir Main
zo vyskupas dr. Karl Lehmann

A.a. profesoriaus ANTANO MACEI
NOS kapas su paminklu žmonos tė
viškėje Brebersdorfe, V. Vokietijoje

reikalavo iš Sovietų Sąjungos 
atsakingų pareigūnų suteikti 
Lietuvai nevaržomą tikėjimo 
laisvę. Savo pamoksle, minint 
600 metų Lietuvos krikšto su
kaktį Mainzo katedroje, jis 
taip pat reikalavo paleisti už 
religinę veiklą kankinamus 
kunigus ir pasauliečius, grą
žinti tikintiesiems uždarytas 
bei kitiems reikalams naudo
jamas šventoves ii- nevaržyti 
religinio gyvenimo. Pamoksli
ninkas priminė Lietuvos oku
pacijas ir sovietų vykdytą ti
kinčiųjų persekiojimą. Sumi
nėjęs dabartinio persekiojimo 
ir priespaudos faktus, vysku
pas teigė, jog ir Gorbačiovo 
reformos neatnešė tikintie
siems palengvinimo.

Koncelebracinėse pontifika- 
linėse Mišiose spalio 25 d. 
Mainzo katedroje dalyvavo ir 
Europos lietuvių vyskupas 
emeritas dr. Antanas Deksnys, 
sielovados direktorius kun. 
Antanas Bunga, dešimt kitų 
kunigų (iš jų aštuoni lietuviai), 
kardinolas Hermann Volk, 
apaštališkas pronuncijus Ru
andai arkivysk. Rauber ir keli 
šimtai lietuvių. Mainzo kated
ra buvo pilna žmonių. Tauti
niais drabužiais pasipuošę 
Vasario 16 gimnazijos moki
niai įnešė jubiliejinę, tauti
nę, ateitininkų, skautų vėlia
vas ir atliko skaitymus. Prie 
Marijos altoriaus katedroje 
buvo uždegta sukakties metų 
žvakė.

Mišioms pasibaigus, Vasa
rio 16 gimnazijos tautinių šo
kių grupė katedros aikštėje 
šoko tautinius šokius, paly
dint mokinių kapelai ir ste
bint žiūrovų miniai.

Kolpingo salėje
Po to įvyko iškilminga aka

demija Kolpingo namų salėje. 
Ją pradėjo ir jai vadovavo ren
gėjų komiteto narys Vincas 
Bartusevičius. Jis pasveikino 
vysk. Lehmanną, vysk. A. Deks- 
nį, visą eilę kitų dvasiškių ir 
pasauliečių. Rheinlando-Pfal- 
zo ministerial pirmininkui bei 
vyriausybei atstovavo ir pasa
kė sveikinimo žodį valstybės 
sekretorius dr. Christoph Stol- 
lenwerk, o Hesseno socialinei 
ministerijai — depart, dir. 
Liebscher.

Pagrindinę kalbą apie Lietu
vos krikštą pasakė prof. dr. 
Paulius Rabikauskas iš Ro
mos. Jis ryškino sunkias krikš
to priėmimo aplinkybes, ku
rios kilo iš to, kad tie, kuriems 
turėjo rūpėti krikščionybei 
laimėti naujų tautų, tapo pa
grindine Lietuvos apsikrikšti- 
jimo kliūtimi. Toliau buvo su
stota prie krikščionių padė
ties pagonių valdomoje Lietu
voje ir prie fakto, kad lietuviai 
turėjo pasirinkimo galimybę 
priimti graikišką — bizanti
nę ar romėnišką-katalikišką 
krikščionybės formą.

Plačiau paskaitininkas dės
tė krikščionybės įtaką kraš
to ir tautinės tapatybės vysty
muisi. Nežiūrint asimiliacijos 
tendencijų iš įvairių pusių, 
jokia kita jėga negali pasigirti, 
jog ji būtų daugiau prisidėjusi 
prie Lietuvos švietimo, moks
lo, meno, literatūros pažan
gos. Nurodęs į okupacijų at
neštus didelius nuostolius 
tautai ir religijai, paskaiti
ninkas teigė, kad Krikšto do
vana, kurią lietuviai gavo 
prieš 600 metų, davė ir duoda 
jiems šiandien jėgos didžiuose 
pavojuose išlikti dvasiškai 
nepalūžusiems ir tautiškai 
susipratusiems.

Po paskaitos buvo dainų kon
certas, kurį atliko solistė 
Lilija Šukytė, palydint piani
nu prof. Vyteniui Vasyliūnui.

Sukakties minėjimo savait
galyje Mainzo katedros šoni
niame praėjime veikė kun. K. 
Senkaus parengta paveikslų, 
dokumentų ir liaudies dirbi
nių paroda. Ji atspindėjo Lie
tuvos krikšto tarpsnius ir 
šiandieninį tikinčiųjų perse
kiojimą.

Parodos atidarymo proga 
buvo surengta spaudos kon
ferencija, kurioje dalyvavo 
sielovados direktorius kun. 
A. Bunga, kun. K. Senkus ir 
V. Bartusevičius. Susirinku
siems žurnalistams buvo su
teikta gausi informacija apie 
padėtį Lietuvoje ir atsakinė
ta į klausimus. Minėjimą ir 
parodą aprašė keli Mainzo 
laikraščiai ir katalikiška 
spauda. V.B.

Prof. VYTAUTAS SKUODIS pas Los Angeles lietuvius. Iš kairės: L. Valiu
kas, D. Skuodytė, I. Skuodienė, A. Raulinaitis, E. Kojelienė, E. Matulai
tienė, A. Raulinaitienė, V. Skuodis, dr. Z. Brinkis

Pokalbis su geriausiu pasaulio futbolininku
Netikėtai susitikus su Jean-Marie Pfaff V. Vokieti jo je

K. BARONAS

Beveik tris savaites praleidau 
Frankfurto J. V. Goethes un-to kli
nikose. Gydytoją patariamas išvyk
ti ilgesniam poilsiui, be jokią svy
ravimą pasirinkau gražias ir kal
nuotas Bavarijos apylinkes, kurią 
ir klimatinės sąlygos yra labai pa
lankios įvairiems širdies negala
vimams. Puikūs Alpią kalną vaiz
dai, rami kaimo idilija (tik karvu
tės su skambalais pažadindavo iš 
miego), didelė bavariška krosnis 
“salone", skani namuose kepta 
duona ir kamietiškas maistas stip
rino po operacijos mano jėgas.

Kurį laiką buvau atitolęs nuo 
įvairią pasauliniu įvykią, nes kai
mo žmonės prenumeruoja tik savo 
vietinius laikraščius, kuriuose 
daug rašoma apie apylinkės įvy
kius, tik trumpom žinutėm pra
nešama apie politinę padėtį. Tie
sa, vakarais bavaras išklausyda
vo 7 v.v. televizijos žinias, pasi
žiūrėdavo dar kokio nors trumpo 
filmo ir 9 v.v., pasakęs su šeima 
“Glite Nacht” eidavo poilsio. Su
prantu kaimo žmonių gyvenimą, 
kadangi ją darbo diena prasideda 
5 v. r.

Pripratau ir aš prie tokios “dar
botvarkės”, tačiau pusryčiams sės
davau prie stalo jau šeimai seniai 
pavalgius ir išvykus traktorium į 
mišką ar tvartą.

Šeštadienio vakarą jaunimas au
tomašinom vyksta ir artimą mies
tą šokią sales - “disco”, vyresnie
ji susimeta į Gasthausą” bokalui 
alaus ar palošti kortomis. Mišios 
yra ankstyvos, ir jose dalyvauti 
turėjau važiuoti į artimą Baldha- 
mo miestelį, tik 30 km nutolusį 
nuo Miuncheno.

Stebiu šventovės vidų, sėdinčius 
bavarus. Ir štai, mano žvilgsnis 
sustoja ties šimtus kartą matytu 
spaudoje, televizjoje geriausio 
pasaulio futbolo vartininko bel
go Jean-Marie Pfaff veidu! Jis 
žaidžia V. Vokietijos meisterio 
“FC Bayern" vienuolikėje, tačiau 
gyvena ne Bavarijos sostinėje, bet 
ramiame Baldhamo miestelyje (jo 
antrašas: Jean-Marie Pfaff, Fich- 
tenstrasse 15, 8011 Baldham, W. 
Germany).

Išėjęs iš šventovės prisistačiau 
belgui (V. Europos futbolo klu
buose teisę žaisti turi du svetim
šaliai), prašydamas simpatišką fut
bolininką pokalbiui. Djea, jis bu
vo be pusryčią, tad sutarėme pa
simatyti jo namuose 6 v.v.

Buvau sužavėtas jo atvirumu ir 
nuoširdumu. Prieš keletą metą 
pajutau išdidumą pas vieną ge
riausią pasaulio futbolininką K. 
H. Rummenige, norėdamas taip 
pat su juo pasikalbėti. Deja, jis 
nebuvo “Honorarfrei”. Tuo tarpu 
J. M. Pfaff tuoj pat pareiškė, kad 
jis mielai atsakys į mano klausi
mus, ir tai be jokio atlyginimo.

Vakare, jo buto duris man ati
darė duktė. Pasirodo, belgo šei
moje auga net trys dukros (jis dar 
tikisi susilaukti sūnaus - futbo
lininko!). Pakvietė į didelį salo
ną. Bet čia buvo uošviai ir dar vie
na šeima iš Belgijos. Netikama vie
ta pasikalbėjimui. Persikėlėme į 
valgomaąjį. Tuoj pat belgas papra
šė jį vadinti vardu.

— Jean-Marie, man teko spaudo
je skaityti, kad ketinate palikti 
Miuncheno komandą ir persikelti 
į Angliją?

“Tėviškės žiburių” bendradarbis 
KAZYS BARONAS (dešinėje) ir 
žymusis futbolo žaidėjas belgas 
JEAN-MARIE PFAFF

— Taip, Mančesterio United klu
bo reikalų vedėjas buvo atvykęs 
į Miuncheną. Tačiau su “FC Bay
ern” klubu esu pasirašęs trejų me
tų sutartį, kurią privalau ište
sėti (kalbama, kad metinės šio bel
go pajamos už žaidimą, premijos, 
laimėtos rungtynės, reklama ir kt. 
siekia 1 mil. markių - apie 750.000 
kanad. dol. K.B.). Be to, Vokietija 
man patinka, patinka ir joje žais
ti. Dukros lanko čia mokyklą, tad 
kasmetiniai persikėlimai yra la
bai kenksmingi mokslui. Aš esu 
profesionalas futbolininkas, ta
čiau taip pat šeimos galva. Aš my
liu vaikus, jaunimą. Esu gimęs la
bai neturtingoje, katalikiškoje 
šeimoje. Buvome 12 vaikų, kar
tais pritrūkdavo duonos . . . Taip, 
šiandieną stoviu stipriai ant ko
jų, tačiau taip pat atsimenu var
go dienas. Tad ir dėkoju Dievui 
už visas gautas dovanas, neapleis
damas šventadieniais Mišią.

— Kas laimės Vakaru Vokieti
jos pirmenybes?

— Be abejonės, mano klubas, 
nors šiemet stipriai ant kulną li
pa Kiolnas, Bremenas, Stuttgartas.

— Ateinančiais metais Europos 
futbolo pirmenybės vyks V. Vokie
tijoje. Kam skiriate meisterio 
vardą?

— Kandidatą nedaug, tačiau fa
voritais laikau V. Vokietiją, Ita
liją, Angliją, Sov. Sąjungą.

— Belgijos rinktinėje (J. M. Pfaff 
Belgijos rinktinėje žaidė 64 kar
tus) pasaufintf'se’ pirmenybėse 
Meksikoje netikėtai laimėjote. 
Štai vėl V. Vokietija nieko ypa
tingo neparodė rungtynėse prieš 
Daniją ar Švediją. Ką galite į tą 
klausimą atsakyti?

Belgija yra mažas kraštas. Su
sirgus ar susižeidus keliems žai
dėjams, sunku rasti pakaitą. Kitas 
klausimas V. Vokietijoje ar Sov. 
Sąjungoje. Futbolininką, ir tai ge
rą, pasirinkimas didelis. Paimkite 
pvz. sovietų vartininką Dasajevą, 
puolėją Protasova, Blochiną. Jų 
vietas lengvai gali užimti ir kiti 
žaidėjai. Seku pasaulinę sportinę 
spaudą. Juk iš Tavo tėvynės Vilna 
klubas taip pat gerai žaidžia Sov. 
Sąjungos pirmnybėse. Panaši pa
dėtis ir V. Vokietijoje. Be to, pir
menybės dar už aštuonią mėnesių. 
Esu tikras, kad treneris Becken- 
baueris sudarys gerą rinktinę.

— Jean-Marie, Tavo gyvenimas 
“sukosi" apie futbolą ir šeimą. Ar 
turi kokį kitą pomėgį?

— Golfas, muzika. Tačiau to lai
ko yra labai mažai. Treniruotės, 
vieną dukrą vežu teniso žaisti, ki
ta šoka balete, korespondencijos - 
laiškai, rungtynės su Miuncheno 
ir Belgijos rinktine atima labai 
daug laiko.

— Ką galite pasakyti apie T. 
Šumacherio išleistą kontroversi
nę knygą? (Toni Šumacheris, V. 
Vokietijos futbolo vartininkas juo
dom spalvom pavaizdavo rinkti
nės, paskirų futbolininką ir net 
savo kaimynų gyvenimą. V. Vokie
tijos futbolo s-gos buvo diskvali
fikuotas).

— Iš piršto išlaužtų žinių nega
lima duoti skaitytojui, alkoholi
kais vadinti savo kaimynus. Primi
tyvus darbas.

— Norėčiau paliesti dar vieną 
nesportinį klausimą, t.y. Belgijos 
tautybes — valonus ir flamus. Valo
nai kalba prancūziškai, flamai - 
olandiškai. Tarp tų dviejų tauty
bių pasireiškia didelė trintis, o 
gal net antagonizmas, privertęs 
prie vyriausybės atsistatydinimo.

— Taip, Belgija ir jos vyriausy
bė neturi stiprios rankos. Tuo 
klausimu nenoriu daug kalbėti. 
Esu llamas, žmona valone. Pui
kiai sugyvename jau 13 metų (J. 
M. Pfaff yra 33 metų), vaikai moka 
abi kalbas. Jos turėtų būti dėsto
mos visose Belgijos mokyklose, 
auklėjant vaikus krikščioniškoje 
dvasioje. Tiesa, tos dvi kalbos 
yra lygiateisės Belgijoje, tačiau .. . 
(sakinys liko neužbaigtas!).

Dar gerą valandą pakalbėjo
me sportiniais klausimais, apie 
gyvenimą Vokietijoje. Padėko
jau simpatiškam belgui už pasi
kalbėjimą, maloniai praleistą 
vakarą, linkėdamas dar ilgai žais
ti Belgijos rinktinėje ir “FC Bay
ern” vienuolikėje.

DĮLJONAS BALYS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Aš lankiausi Vilniuje tą 1939- 
40 m. žiemą (nebuvo labai šal
ta), buvau ir LMD patalpose, 
nes Tautosakos archyvas pa
samdė vieną Vilniaus lietu
vaitę nurašinėti į korteles 
smulkiąją tautosaką iš LMD 
tautosakos rinkinių. Tada dar 
nebuvo planuojama keltis į 
Vilnių. Jokios geležinės kros
nelės ten nepastebėjau. Tokią 
sunku būtų buvę įrengti name 
su labai storomis sienomis ir 
būtų pavojinga dėl gaisro. Be 
to, Vilniuje 1939-40 m. žiemą 
kuro netrūko, jo trūkumas pra
sidėjo vykstant vokiečių-rusų 
karui nuo 1941-42 žiemos. Ži
nau, kad Etnografiniame Vil
niaus muziejuje karo metu tik 
vienas raštinės kambarys bu
vo apšildomas, tai gal ten ir 
buvo tokia geležinė krosnelė, 
nors visur Vilniuje senuose 
namuose buvo koklinės kros
nys. Atrodo, kad daug dalykų 
tame straipsnyje yra sumaišy
ta, pvz. laikas: Lit. instituto 
įstaigos iš Kauno į Vilnių buvo 
atkeltos 1940 m. lapkr. mėn. 
pradžioj, prie “tarybinės val
džios”, o vokiečiai užėmė 1941 
m. birželio gale.

Su P. Stukėnaite (vilniečiai 
tada ją pagal pirmą vyrą va
dino Docikiene) susiduriu ne
be pirmą kartą. Kurį laiką 1940 
-41m. esu buvęs jos viršininku. 
Dabar ji parašo geriau, bet 
anuomet ne kartą teko pakri
tikuoti paviršutiniškus jos tau
tosakinius straipsnius. O ji 
tarėsi esanti didelė žinovė. 
Rekomendavau, kad iš Tauto
sakos archyvo ją perkeltų į 
Etnografinį Vilniaus muziejų 
pagal jos specialybę.

Tas muziejus prie Vilniaus 
un—to lenkų valdymo laikais 
buvo Etnologijos ir etnogra
fijos katedros vedėjo prof. Ka
zimierz Moszynski žinioje. Jis 
nebuvo lietuviams palankus. 
Po karo jis repatriavo į Lenki
ją ir ten mirė 1959 m. Jo vaid
muo ryšium su LMD etnografi
niais rinkiniais lieka neaiš
kus. Jis buvęs pakviestas kon
sultantu dėl tų rinkinių. Kaip 
ten buvo, kaip nebuvo, tie LMD 
etnografiniai rinkiniai nežu
vo, po karo buvo perduoti Lie
tuvos TSR istorijos ir etnogra
fijos muziejui, kur jie ekspo
nuojami.

Kai Vilnius 1939 m. rudenį 
buvo grąžintas Lietuvai, Vil
niaus universitetas buvo per
organizuotas, ir dauguma len
kų profesorių buvo atleisti, jų 
tarpe ir prof. Mošinskis. Etno
grafinis Vilniaus muziejus bu
vo perduotas Mokslų akademi
jai. Muziejaus vedėju buvo 
paskirtas Karolis Mekas. Per
sonalą šalia vedėjo sudarė dar 
lietuviškai mokanti lenkė M. 
Priuferova—Znamirovska, P. 
Stukėnaite ir jaunas vyras Juš
ka (mirė JAV-se). Jie turėjo 
savo įstaigą universiteto rū
muose miesto centre, kur ir 
buvo tas muziejus.

Santykiai su vokiečiais
Man P. Stukėnaitės daromas 

priekaištas, kad “jis (Balys) 
susidėjo su okupantais”, taip
gi buvo “kolaborantas”, yra 
eilinis šmeižtas, kuris ir dabar 
tam tikruose sluoksniuose yra 
mados dalykas. Jeigu aš bū
čiau buvęs koks vokiečių talki
ninkas, tai jie 1943 m. kovo 17d. 
naktį nebūtų apiplėšę mano

• Supažindinkite savo draugo 
su “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” - at
siųskite dar jų neskaitančių adre
sus. Jie gaus keletą numerių ne
mokamai. 

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

vadovautos Tautosakos archy
vo įstaigos. Jie išlaužė mano 
kabinete rašomojo stalo stal
čių užraktus ir iškniso visus 
popierius. Jie pasigrobė viską, 
ką rado vertinga: A. Tamošai
čio austą kilimą nuo grindų, 
mūsų dailininkų paveikslus 
nuo sienų, radijo aparatą, fil
mų projektorių, net vokiškas 
knygas, kaip didžiąją Brock- 
hauzo enciklopediją ir visą 
gražiai išleistą seriją skandi
navų sagų (sakmių) “Thule” 
vardu ir kt. Man buvo skau
džiausia, kad jie pasiėmė visą 
eilę plokštelių su tautosakos 
įrašais ir abu “Telefunken" 
firmos fonografo aparatu, ku
rie tada buvo retas ir brangus 
dalykas.

Kai Mokslų akademijos pir
mininkas prof. Vladas Jurgu
tis buvo vokiečių suimtas ir 
išsiųstas į Stutthofo koncen
tracijos stovyklą, tai institutų 
direktoriai, kiek atsigavę nuo 
pirmojo smūgio, savo inicia
tyva ir rizika landžiojome po 
vokiečių įstaigas, aiškinome 
ir derėjomės dėl savo įstaigų 
likimo. Mes tarpusavy kalbė
jomės: “Ir su pačiu velniu ver
ta derėtis, jei iš to bus kraštui 
naudos”.

Padėtis atrodė labai bloga. 
Į kocentracijos stovyklą buvo 
išvežti 46 įžymūs lietuviai. Vo
kiečiai keršijo, nes lietuviškas 
jaunimas, vyresniųjų paragin
tas, nepaklausė vokiečių mo
bilizacijos pakartotinų įsaky
mų ir nestojo į vokiečių kariuo
menę arba jų darbo tarnybą.

Į kone, stovyklą išvežtųjų 
tarpe buvo ii’ Švietimo vady
bos viršininkas arba tada va
dinamas tarėju dr. Pranas 
Meškauskas—Germantas. Jo 
vieton vokiečiai paskyrė savo 
patikėtinį (Beauftragte) prof. 
Schreinert. Jis buvo vokietis, 
bet ilgus metus gyvenęs Esti
joje, todėl sakėsi suprantąs 
mažų tautų pastangas puose
lėti savo kultūrą. (Taip jis 
pats pasisakė rektoriui M. Bir
žiškai, kai jie dviese be liudi
ninkų kalbėjosi). Tad su juo 
galima buvo derėtis, o iš rud- 
marškinių nieko nelaimėsi: 
Buvo blogai, kad to įgaliotinio 
kabinete nuolatos kaip vertė
jas sėdėjo lietuviškai mokąs 
rudmarškinis, iš tarties spren
džiant—klaipėdietis. Mes jį 
laikėme vokiečių Saugumo 
tarnybos (SD) agentu arba šni
pu, todėl jo vengdavome.

Kągi mums pasisekė “išside
rėti”? Daug ką.

Akademija ir universitetai 
formaliai buvo uždaryti, bet iš
ėjo, kad tik suspenduoti, nes 
personalas nebuvo atleistas. 
Nors penki profesoriai buvo 
suimti, bet visiems kitiems 
algos buvo mokamos. Po trijų 
savaičių akademijos tarnau
tojai galėjo sugrįžti į savo įstai
gas ir vėl eiti pareigas. Tas 
pats ir universitete, tik dauge
lyje laboratorijų rado įrengi
mus sudaužytus, aparatus iš
vežtus ar sugadintus. Vokiečių 
saugumo policija (SD) pasiė
mė iš geto būrį žydų ir liepė 

Lietuvos Mokslu akademijos centriniu rūmu įėjimas ir Antakalnio g. 6 
namas kieme Vilniuje vokiečiu okupacijos laikais po 1943 m. kovo 17 d.

jiems vandalizuoti lietuviškas 
įstaigas. Universitete paskai
tų nebuvo, ir naujų studentų 
neleido priimti, tačiau kursą 
išklausę studentai galėjo ne
oficialiai egzaminuotis, įteik
ti jliplominius darbus ir buvo 
išduodami diplomai su anksty
vesne data (prieš 1943.1II. 17). 
Vokiečiai apie tai gal žinojo, 
bet toleravo. Abu su prof. M. 
Biržiška aprobavome vieną 
diplominį darbą (rodos, Čižiū- 
no) ir diplomą jis gavo. Kaip 
vokiečių įsakymai buvo apei
nami, žr. knygoj Lietuvos Uni
versitetas (Chicago, 1972), psl. 
232-245.

Man pasisekė atgauti iš SD 
plokšteles su tautosakos įra
šais, kai įsitikino, kad ten nie
ko nėra politiško; grąžino ir 
brangius fonografus, tik suga
dintus, gal tyčiomis, kad nebe
galima būtų naudotis. Kito 
inventoriaus negrąžino, bet 
daiktus galima vėl įsigyti, o 
tautosakos įrašai yra uniku
mai. Buvo verta rizikuoti ir 
landžioti pas vokiečius, kol 
jiems atsibodau ir atidavė. 
(Net vokiečių tarpe kai kas man 
padėjo atgauti plokšteles — 
radau asmenį, kuris vertino 
tautosaką). Tada ir vėl dirbo
me, kiek karo sąlygose ir šal
tose patalpose buvo įmanoma.

Okupacijos metais visiems 
lietuviams inteligentams labai 
rūpėjo išlaikyti mūsų mokslo 
ir kultūros įstaigas, apsaugo
ti mūsų kultūros turtus: bib
liotekas, archyvus, muziejus, 
meno rinkinius ir kt. Įstaigų 
vedėjai dažnai daug rizikavo, 
slėpdami tuos turtus nuo oku
pantų. Kartais davė net ky
šius, vaišino juos arba sten
gėsi neišprovokuoti žvėries 
dėl smulkių dalykų. Kai ku
rie, kaip P. Germantas, neva 
pataikavo vokiečiams, o darė 
tai, kas naudinga Lietuvai.

Prof. V. Krėvė-Mickevičius, 
būdamas Mokslų akademijos 
pirmininku prie Paleckio val
džios, man 1941 m. pasakė: 
“Kas buvo, reikia pamiršti. 
Dabar mums svarbu kaip nors 
išsilaikyti ir dirbti, kas dar ga
lima”. Kiti buvo optimistai ir 
tikėjosi, kad tai tik laikinis 
dalykas, tik reikia kaip nors 
ištverti ir išlaviruoti, o karui 
pasibaigus mes vėl būsime 
laisvi, galėsime gyventi ir dirb
ti kaip anksčiau. Deja, tos mū
sų viltys neišsipildė. Visi ži
nome, kas atsitiko.

Iliustracijos
Kai 1943 m. kovo 18 d. rytą 

Mokslų akademijos (ir univer
siteto) tarnautojai atėjo į dar
bą, prie savo įstaigų durų ra
do priklijuotus sklebimus: 
“Auf Befehl der Regierung 
GESCHLOSSEN Staatssicher- 
heit Dienst (Pagal vyriausy
bės įsakymą UŽDARYTA Vals
tybės saugumo tarnyba). Žr. 
nuotraukas: Mosklų akademi
jos centrinių rūmų įėjimas ir 
Antakalnio g. 6 namas kieme. 
(J. Balio padarytos nuotrau
kos. Išskaityti galima tik vie
nas žodis: GESCHLOSSEN).



Dailininko LAIMUČIO LOČERIO ornamentinis kūrinys bareljefas (betonas) “Dainavos” kavinėje Druskinin
kuose. Dabar šis dailininkas su šeima gyvena Kanadoje ir rūpinasi savo kūrybos pritaikymu naujose sąlygose
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Du straipsniai lietuviškom temom anglų kalba 
Dr. Gražinos Slavėnienės ir dr. Leono Sabaliūno įnašas

ANTANAS MUSTEIKIS

I
Neseniai man teko skaityti 

AABS (Association for the Ad
vancement of Baltic Studies) 
biuletenį, kurio baltietis 
bendradarbis neslėpė netie
sioginio priekaišto lietuviams 
mokslininkams, jog jie mažai 
dėmesio kreipia į savo studijų 
spausdinimą anglą kalba.

Šio reiškinio priežastys ga
li būti labai sudėtingos, ta
čiau minėtas tyrėjas jų nemi
ni, nors yra labai galimas da
lykas, kad jis pats yra buvęs 
arti tą priežasčių šaknų. Kaip 
aš pats patyriau ir nugirdau 
iš kitų, dažnas to žurnalo bend
radarbis (ar aspirantas į bend
radarbius), pasiuntęs savo 
straipsnį į redakciją, negau
na nė raštelio, kad jo rank
raštis pasiekė adresatą. Sunku 
tikėti, jog lietuvių kilmės 
mokslininkai nežinotų ele
mentaraus mokslo institucijų 
dėsnio PP (publish or perish 
— spausdink arba žūk). Negi 
lietuviai negeba atsikratyti 
savo “įgimto” .. . drovumo, 
kurs tikrai ar tariamai varžo 
jų kovą už būvį profesinėje 
plotmėje?

Labai galimas dalykas, kad 
toji kova visų pirma vyksta 
žurnalo redakcijoje, kur viena 
ar kita tautybė įgauna daugiau 
privilegijų ir prastumia dau
giau savo tautybės autorių 
straipsnių . ..

Šia proga man malonu pasi
dalyti įspūdžiais su skaityto
jais apie dvi studijėles anglų 
kalba, nors jos nebuvo išspaus
dintos bendrajame baltiečių 
žurnale.

Pirmoji pagrindžiai galima 
vadinti kultūrine, antroji — 
politine. Savaime suprantama, 
jos abi yra lituanistinės ta 
prasme, kad tiria lietuviškas 
temas. O ryškiausiai išsiski
ria jos nagrinėjimo metodu. 
Pirmoji yra apžvalginė, tad 
nedaug dėmesio kreipia į teo
riją, o tik bando sistemingai 
išskirti svarbesnius bruožus 
vargiai išsemiamoje ir aprė
piamoje medžiagoje. Antroji, 
priešingai, pasirėmusi griež
ta teorine klasifikacija, ban
do mokslinį modelį patvirtinti 
lietuviškais duomenimis.

II
Prof. dr. M. Gražinos Slavė

nienės darbas, pavadintas “Et
ninė lietuvių spauda” (Lithua
nian Ethnic Press) yra vienas 
iš 28 straipsnių, kurie sudaro 
knygos The Ethnic Press in 
the United States turinį: 
kaip ir latviams, lietuviams 
skirti vos šeši puslapiai, ne
skaitant išnašų ir bibliogra
fijos. Kai kurie autoriai savos 
tautybės spaudą plačiau apra
šė; matyt, atsižvelgta į grupių 
dydį — gausesnieji turi teisę 
į didesnį puslapių skaičių . .. 
Beje, tų etninių grupių Ameri
koje yra žymiai daugiau, bet 
knygos redaktorė (Sally M. Mil
ler), atrodo, laiku nesulaukė 
kai kurių straipsnių, tad rin
kinys susiaurėjo. Toks galėjo 
būti mūsų baltiškų “svainių” 
estų atvejis.

Slavėnienės studijėlė koky
be neužsileidžia kitų autorių 
darbams. Sugebėta ir ribotose 
knygos skiltyse pilnai chrono
logiškai apžvelgti Amerikos 
lietuvių spaudą ir sužymėti jos 
išsiskaidymą pagal ideologinę, 
politinę, religinę, amžiaus 
grupių ir lyties paskirtį. Pra
leistas tik specialybinės (gy
dytojų, inžinierių ir kt.) spau
dos paminėjimas. Autorė gerai 

susipažinusi su atitinkama 
bibliografija.

Suprantama, kai yra tiek 
daug medžiagos, nelengva ap
sispręsti kurią naudoti ir ku
rią laikyti nesvarbia. Jeigu 
ji būtų išvardijusi visus bu
vusius visų laikraščių redak
torius, būtų peržengusi nusta
tytų puslapių ribas. O vis dėl
to būtų vertinga, nors ir rizi
kinga, išskirti ne tik pirmuo
sius, bet ir vėlesnius redak
torius, jeigu jie nebuvo kasdie
niai. Šia prasme aš pasigedau, 
mano nuomone, ryškiausio bei 
iškiliausio išeivijos publicis
to prof. Juozo Brazaičio, “Į 
Laisvę” ir “Darbininko” redak
toriaus, paminėjimo.

Medžiagos, kaip pastebėta, 
gausybė, bet ji neatsako į kai 
kuriuos svarbius klausimus. 
Pavyzdžiui, paminėta, kiek 
“Draugas” ir “Naujienos” tu
rėjo skaitytojų 1976 m., bet ar 
nebūtų svarbiau žinot, kuriais 
metais jų prenumeratorių bei 
egzempliorių skaičius buvo 
pats didžiausias?

Autorė teisingai pastebi, 
kad lietuvių emigrantų skai
čiai JAV netikslūs, sumažinti. 
Tikroji to priežastis turėjo 
būti ne tiek lietuvių ateivių 
kaimiečių neaiški tautybės są
voka, kiek JAV imigracijos 
pareigūnų geografinis analfa- 
betiškumas, o taip pat ir asi
miliacinė politika galėjo tu
rėti įtakos.

Jis randa, kad tautos atsa
kas buvo labai jausminis, o au
toritetinė tautininkų valdžia 
pasijuto esanti priversta su
daryti koalicinę vyriausybę 
su draustom opozicijos parti
jom. To pasekmė — autoriteti
nis režimas buvo šiek tiek pa
žabotas, vyriausybė tapo la
biau atstovaujanti kraštui, 
piliečių laisvės buvo praplės
tos ir durys ekonominei kai
tai buvo atvertos.

Sabaliūnas savo duomenis 
iš prieš keliolika metų iš
spausdintos savo knygos (Li
thuania in Crisis') ir kitų dabar 
tiksliai pavartoja politinių 
krizių teorijai stiprinti. Tai 
mokslinis įnašas, ir mano 
smulkūs priekaištai jo nenu
vertins. Ojų turiu keletą.

Autoriaus teigimas, kad so
vietų invazijos metu “inten
syvūs žmonių suirutės jausmai 
pradžioje maišėsi su pasiten
kinimu, kad Smetonos režimas 
krito” yra klaidinantis: dalis 
tapatinama su visuma. Tų pasi
tenkinančių buvo maža dalis, 
ir pats pasitenkinimas buvo 
drungnas, nes aplamai buvo 
suvokiama, kad sava valdžia 
yra geresnė už svetimą.

Okupuotos Lietuvos dailininko T. 
VĖBROS kūrinys “Bandymas” tarp
tautinėje miniatiūrinio meno pa
rodoje Toronte. Paroda atidaryta 
Toronto “Del Bello Gallery” nuo 
1987 metu lapkričio 8 iki gruo
džio 31 dienos

1940 m. minimas civilinės 
metrikacijos projektas jau 
keletą metų buvo remiamas ir 
jaunųjų katalikų intelektua
lų, nors autorius to nepaste
bi. Man akį rėžia autoriaus 
porą kartų pavartota “Kauno 
valdžios” sąvoka. Ar tik čia 
nebus lenkų propagandos ai
das, kai jie savo metu neno
rėjo “Kauno valdžios” laikyti 
Lietuvos valdžia?

Prisipažįstu, kad man akį 
veria anglų kalbos žurnale 
užtikta lietuvio mokslininko 
pavardė su pilna lietuviška 
rašyba.

Atsimenu, kai prieš keletą 
dešimtmečių man teko užpil
dyti pareiškimą (darbui gauti), 
kur privalėjau nurodyti savo 
tautybę. Tada numatomos dar
bovietės (universiteto biblio
tekos) pareigūnai mano lietu
vių tautybę ištaisė į amerikie
čių, nes aš jau buvau įsigijęs 
JAV pilietybę. Juk ankstyvo
sios imigracijos pareigūnai 
klausdavo: “kuriame krašte 
gimęs?” (kurio krašto pilie
tis?), kai Lietuva buvo paverg
ta, ir painiojosi duomenyse.

Aš pasigedau kai kurių di
džių spaudos rūpesčių bei gin
čų paminėjimo, nors jie ilgą 
laiką tęsėsi (ar tebesitęsia), 
kaip, pvz., diplomatų ir išei
vių organizacijų “varžybos” 
laisvinimo veikloje, kultūros 
ar politikos pirmenybė, “nuo
smukio” manifestas, ryšiai su 
“kraštu” ir kt.

III
Prof. dr. Leonas Sabaliūnas, 

politinių mokslų fakulteto de
kanas, išspausdino savo studi- 
jėlę “Prisitaikanti elgsena 
užsienio reikalų politinės kri
zės situacijose: Lietuva 1938- 
1940 m.” (Adaptive Behavior in 
Foreign Policy Crisis Situa
tions: Lithuania 1938-1940) 
East European Quarterly žur
nale, 1987 m. liepos mėn.

Kaip įprasta moksliniame 
žurnale, Sabaliūnas tiksliai 
apibrėžia tekste vartojamus 
žodžius. Tad politinės krizės 
situacija yra ta, (1) kur graso
mos didžiausios svarbos kraš
to vertybės, (2) kai atoveiks
miui į grasą nėra daug laiko 
ir (3) kai grasa užklumpa ne
tikėtai. Teoriškai yra išskiria
mi trys krizių tipai, nustatomi 
pagal kaitos intensyvumą ir 
jos pasekmių įsisavinimą (ef- 
fect-internalization), būtent: 
mažosios, vidutinės ir didžio
sios krizės.

Šį simetrišką teorinį modelį 
Sabaliūnas vykusiai iliustruo
ja paskutinių kelerių nepri
klausomybės metų įvykiais. 
Mažąją krizę sukėlė Lenkijos 
1938 m. ultimatumas Lietuvai, 
kurios atsakas pagrindžiai 
buvo jausminis, o politinių 
grupių pozicijos išliko beveik 
visai nesutrikdytos. Didžiąją 
krizę sukėlė Sov. Sąjungos 
1940 m. ofenzyva. Tautos at- 
liepis buvo ne vien jausminis; 
politinių grupių pusiausvyra 
buvo visiškai suardyta, ir kraš
to santvarka pakeista iš šak
nų. Vidutinio dydžio krizę su
kėlė Vokietija, 1939 m. atplėš- 
dama Klaipėdos kraštą nuo 
Lietuvos. Autorius daugiausia 
dėmesio skiria šiai krizei.

Atsiųsta paminėti
Juozas Meškauskas, LIETUVOS 

MEDICINOS ISTORIJA. Medici
nos mokslas, gyventojų medicini
nio ir socialinio aprūpinimo isto
rinė ir dokumentinė apžvalga. Lei
dėjas — Pasaulio lietuvių gydyto
jų sąjunga. Spausdinta “Draugo” 
spaustuvėje. Čikaga 1987m., 846 
psl. Kaina — $37.00.

ALFONSAS TYRUOLIS
TIKĖJIMAS
Menu kaip lino žiedas meilę tyrą. 
Ruduo . . . Bet aukso saulėm šakos sviro. 
Ne snaigės - obelų žiedai ant tako biro.

Kaip daug mums tie pavasariai žadėjo. 
Bet tyro džiaugsmo nešt neištesėjo, 
Su rudeniu ballon žiemon nuėję.

Kančios šešėlis sklando dar ant veido.
Nesyk meldiesi, kam dalia apleido. 
Nesyk tyliai tekiausi: ar ilgai dar?

Bet aš tikiu, kų amžių runos mena. 
Virš sielvarto skausmingo okeano 
Pakils žvaigždė, kur veda ir išgano.

VIENĄ RUDENĮ
Kai rudenio lietingų, šiurpių dienų 
Nebetikiu, kad dar žydėt galėtų rožės 
(Taip vasara išlepino ne vienų. 
Ir tikim, kad tik vasarų jos gožia).

Randu jų žydinčių, o sunkūs dangūs 
Lyg stebis, kaip ji rodytis išdrįso. 
Lietaus lašai joj sidabru nusenka. 
Balti lapeliai tartum snaigės tviska.

Žavioji drauge astrų, orchidėjų,
Kurios nakčia budės jau su vaškinėm žvakėm. 
Vėlyva viltimi tu sužydėjai
Tam, kurs jau vasarai liūdnai sudiev pasakė.

Sadūnaitės “A Radiance in the Gulag”
LAIMA B. KURPIENĖ

Nelietuvis skaitytojas turbūt 
bus patrauktas stora skara 
apsigaubusios, besišypsančios 
moters nuotraukos atspausdin
tos knygos viršelyje. Taip pat 
sudomins ir knygos pavadini
mas “A Radiance in the Gulag”.

Lietuvis nuotraukoje tuoj 
atpažins Nijolę Sadūnaitę. O 
knyga - tai jos atsiminimai, 
išversti į anglų kalbą. Jie mū
sų daugumai pažįstami iš at
karpų lietuviškuose laikraš
čiuose. Čia jie sutelkti viena
me leidinyje iš įvairių atskirų 
rašinių, slaptai išvežtų iš Lie
tuvos. Knygos partarmėje dr. 
Thomas Bird, slavistikos ir po
litinių studijų profesorius Niu
jorko universiteto Queens ko
legijoje, pateikia svarbesnius 
Lietuvos istorijos faktus so
vietų okupacijos metu.

N. Sadūnaitėpradeda atsir 
minimus, aprašydama savo 
jaunystę, tėvus ir gimines. Čia 
ilgiau nesustodama, ji detaliai 
išdėsto savo suėmimo, tardymo 
ir teismo įvykius. Daug kur ji 
cituoja savuosius atsakymus 
į KGB-istų klausimus, o ir jos 
ilga gynimosi kalba teisme už
rašyta pažodžiui.

Vaizdžiai aprašo savo trans
portą į Mordovijos sunkiųjų 
darbų lagerį. Kelionė truko vi
są mėnesį baisiose sąlygose. 
Negeriau buvo ir lageryje - ji 
sunkiai dirbo siūdama storas 
pirštines prastomis mašino
mis. Siūlai nuolat trūkdavo, o 
kvotą reikėjo išpildyti, nes jos 
neišpildžiusios būdavo bau
džiamos. Ji prideda savo raš
tuose detalių, kurios padeda 
skaitytojui įsivaizduoti gyve
nimą lageryje: “The beds were 
duoble decker, made of iron, 
and very uncomfortable. When 
one rolled over (turėtų būti 
‘turned over’) not only the upper 
bunk moved, but also the lower 
one, into which the upper is 
set; and conversely, when the 
prisoner in the lower bunk 
rolled over, the upper moved, 
awakening one constantly”.

Toks miegas, prastas mais
tas ir sunkus darbas palaužė 
N. Sądūnaitės sveikatą. Po tre
jų metų vargo kalėjime ji buvo 
“paleista” į tremtį Sibire, kur 
sąlygos buvo mažai kuo geres
nės.

Maironio muziejuje Kaune. Taip atrodo žymiojo Lietuvos poeto kambarys 
salonas dabar. Muziejų lanko daugiausia Lietuvos gyventojai

Atkentėjus trejų metų trem
tį, N. Sadūnaitė grįžo į Vilnių, 
bet jos persekiojimas nesibai
gė. Nukentėjo ir jos brolis su 
šeima.

N. Sadūnaitės rašymo sti
lius žurnalistiškas. Ji pastabi, 
vaizdžiai parodo kalėjimo ru
tiną, sadizmą, neteisybę. Ke
liais sakiniais pamini ir ka
lėjime, ir tremtyje sutiktus 
žmones. Juos tik apibrėžia, nė
ra intymumo, anekdotiškų įvy
kių, kurie skaitytoją arčiau 
supažindintų su jais. Kiek pla
čiau aprašyti knygos pradžioje 
autorės tėvai ir knygos gale są
žinės kalinys Petras Paulaitis. 
Jie visi stilizuoti, lyg įkūny
tos dorybės, o ne gyvi žmonės. 
Jų aprašyme pernelyg daug 
sentimentalumo, neįprasto ang- 
lo-saksų kultūroje. Rašydama 
apie savo pergyvenimus, ji daž
nai įterpia: “Tai tokia sovie
tinė moralė, tikrovė; toks so
vietinis teisingumas” ir t.t. Iš 
pateiktų faktų skaityojas yra 
pilnai pajėgus sudaryti savo iš
vadas, todėl tokie sakiniai yra 
nereikalingi.

Nepaisant jos netobulumų, 
knyga įdomi, pasakojimo slink
tis greita, skaitytoją pagauna 
ir nepaleidžia.

Vertimas, matyt, darytas pa
žodžiui, prašyte prašosi gero 
literatūrinio redaktoriaus ran
kos. Anglų kalba “etniška”. Sa
kiniai nestilingi. Yra ir akį rė
žiančių klaidų žodžių vartoji
me, pvz. “principle” (principas) 
vietoj “principai” (mokyklos 
direktorius) pp. 31,52,57; Jona
va Rayon Hospital - turbūt tu
rėtų būti District (Rayon yra 
sintetinė medžiaga) p.117; sen
tence on May 24, 1983 turėtų 
būti of, p. 116; by brother t.b. 
my, p. 117; my brother refuse 
t.b. refused, p. 119, etc.

Kadangi knyga taikoma ang
lų publikai ir greičiausiai bus 
siuntinėjama akademikams, 
teologams bei valdžios parei
gūnams, tai reikėjo žymiai dau
giau dėmesio skirti anglų kal
bos apšlifavimui.

Nijolė Sadūnaitė, A RADIANCE 
IN THE GULAG. Translated by 
Rev. Casimir Pugevičius and 
Marian Skabeikis. Pub. Trini
ty Communications, Manassas, 
Virginia, 1987,148 pg.

Romano ar novelių rinkinio 
konkursą buvo paskelbusi Simo 
Kudirkos šaulių kuopa Niujorke, 
baigminę datą prėjusią vasarą 
pratęsusi iki š. m. lapkričio 1 d. 
Konkurso rengėjai pageidavo, kad 
kūriniams pasirinkta tema būtų 
patriotinė su krikščioniškos min
ties atspalviu. Tūkstančio dolerių 
premiją paskirs neseniai sudary
ta vertintojų komisija, kurion įsi
jungė Kazys Jankūnas, Paulius 
Jurkus ir Zigmas Raulinaitis. Mi
nimi jau gauti slapyvardžiais pa
sirašyti romanai: Rimo Skeveldros 
“Paralelė”, Tado Apeivos “Slibi
nų miške”, Knygnešio “Iš tamsos 
į šviesą”, Jock'o “Kapai be vartų” 
ir Savanorio novelinis romanas 
“Mėlyno karvelio šviesa”.

Pomirtinė dail. Broniaus Mu
rino (1906-1986) darbų paroda bu
vo surengta rugsėjo 18-27 d.d. 
Čikagoje, Jaunimo centro M. 
K. Čiurlionio galerijoje. Lanky
tojų laukė 56 paveikslai, sukurti 
1975-1985 m. Paskutinieji velio- 
nies darbai gerokai skiriasi nuo 
ankstesniųjų, nors juose taip pat 
vyrauja gėlės, natiurmortai, ra
mūs gamtos ir miestų vaizdai. Mat 
anksčiau jis juos kurdavo akvare- 
linės tapybos technika, o pasku
tiniesiems buvo pasirinkęs akri
linę tapybą. Akvareliniuose kū
riniuose buvo matomas spalvų su
siliejimas, akriliniuose pastebi
mas spalvų atskyrimas viena nuo 
kitos. Ir paskutiniams velionies 
kūriniams liko būdingas atsisaky
mas detalių, jų pakeitimas stam
biais teptuko brūkšniais. Paro
dos katalogą redagavo Algiman
tas Kezys, SJ, techniškai apipa
vidalino Vincas Lukas.

Lietuvos krikščionybės sukak
ties minėjimui Čikagoje yra skir
tas simfoninis koncertas lapkričio 
28, šeštadienį, 7.30 v.v., Mortono 
auditorijoje. Arūno Kaminsko di
riguojamas Čikagos lietuvių ope
ros choras ir simfoninis orkestras 
atliks lietuvių kompozitorių kūri
nius: Vlado Jakubėno kantatą 
“De profundis" (žodžiai Bernardo 
Brazdžionio), simfoninę M. K. 
Čiurlionio sonatą “Jūra”, K. V. 
Banaičio operos "Jūratė ir Kasty
tis"; 1 veiksmą, daiųas Juliaus 
Štarkos “Tušti paliktieji namai” 
(žodžiai Kazio Bradūno), Juliaus 
Juzeliūno “Lietuva brangi” (žo
džiai Maironio).

Šimtasis Stasio Šimkaus gim
tadienis specialiu jo kūrinių 
koncertu Jaunimo centre Čikagoje 
paminėtas spalio 4 d. Minėjimas 
pavėluotas aštuoniais mėnesiais, 
nes kompozitorius Stasys Šimkus 
Motiškiuose prie Seredžiaus gimė 
1887 m. vasario 4 d. Sukaktis 1987 
m. vasario pradžioje laiku buvo 
paminėta Kaune ir Vilniuje, o iš
eivijoje ją tada prisiminė tik kai 
kurios lietuviškos radijo valandė
lės. Velionies atminimui padarytą 
skriaudą ryžosi atitaisyti ener
gingasis “Margučio" vadovas Pet
ras Petrulis, suorganizavęs minė
jimą spalio 4 d. ir jame taręs įva
dinį žodį. Apie Stasio Šimkaus gy
venimą ir darbus kalbėjo Stasys 
Santvaras, parašęs libretą vienin
telei jo operai “Pagirėnai”. Muzi
kologė Loreta Venclauskienė, ne
seniai atvykusi iš Lietuvos, pa
teikė velionies muzikinio paliki
mo bruožus. Tarp abiejų apžvalgi
ninkų Stasio Šimkaus “Lietuvos 
siluetais” pavadintomis pieme
nukų simfonijomis įsiterpė pia
nistas Manigirdas Motekaitis. 
Koncertinėj minėjimo programoj 
dalyvavo Emilijos Sakadolskie- 
nės diriguojamas “Dainavos” an
samblis, keturi solistai: sopranas 
Audronė Gaižiūnienė, mezzo-so
pranas Roma Mastienė, baritonas 
Algis Brazis ir lietuviams lig 
šiol negirdėtas jaunas bosas Al
gis Valiūnas. Jis gimė ir augo 
Čikagoje, gyvena Marquette Par
ke. Yra baigęs studijas Cambridge 
ir Čikagos universitetuose, lite
ratūriniais kūriniais, kritikos 
straipsniais ir kelionių reporta
žais reiškiasi amerikiečių žurna
luose. Dainavimą studijuoja pas 
Philip Kraus, yra dainavęs ameri
kiečių operetėse. Sukaktuviniam 
koncertui solistai daugiausia bu
vo pasirinkę Stasio Šimkaus har
monizuotas liaudies dainas, ne
užmiršdami ir poros duetų: Algir
das Brazis su Roma Mastiene pa
dainavo “Aš įsivilkčiau čigono 
rūbą”, su Audrone Gaižiūniene — 
"Plaukia sau laivelis”. Koncertą 
“Vėjo dukra”, “Ežerėliu”, kan
tata “Atsisveikinimas su tėvyne” 
užbaigė “Dainavos" ansamblis, 
talkinamas solistų Algirdo Bra
zio, Audronės Gaižiūnienės ir 
Romos Mastienės, diriguojamas 
Emilijos Sakadolskienės. Akom
panavo pianistas Manigirdas Mo
tekaitis.

Šiaulių dramos teatras savo 
57-tąjį sezoną pradėjo belgo M. 
Maeterlincko dramos "Žydroji 
paukštė” premjera, paruošta rcž. 
R. Steponavičiūtės. Scenovaiz
džius sukūrė dail. R. Keldušytė. 
Šį sezoną repertuarą papildys dvi 
lietuviškos pjesės: V. Jasukaity- 
tės “Žilvinas" ir S. Kymantaitės- 
Čiurlionienės "Jauja”. Pirmąją 
pjesę paruoš rež. G. Padegimas, 
Antrąją — rež. A. Bogatyrytė. 
Dabartinio estų dramaturgo R. 
Salurio dramą “Dvi valandos" 
režisuos P. Pedajas, svečias iš 
Estijos. Lenkų dramaturgo S. 
Mrožeko pjesę "Policija” paruoš 
vyr. rež. S. Varnas.

Vilniaus operos ir baleto teat
re rugsėjo 26 d. buvo surengtas 
jungtinis ketinių išeivijos ir Vil
niaus operos solistų koncertas: 
soprano Danutės Stankaitytės ir 
baritono Algio Grigo, mezzo-so
prano Nijolės Ambrazaitytės ir 
tenoro Virgilijaus Noreikos. D. 
Stankaitytė savo atskiram pasi
rodymui buvo pasirinkusi vieną 
G. Verdi “Aidos” operos ariją 
ir dvi J. Karnavičiaus "Gražinos” 
arijas, A. Grigas — R. Lconca- 
vallio “Pajacų” prologą, Erdvi- 
lio ariją iš A. Ponchiellio ope
ros “Lietuviai", N. Ambrazaity
tė — dvi arijas iš V. A. Mocarto 
“Figaro vestuvių" ir ariją iš V. 
Klovos operos "Vaiva", V. Norei
ka — A. Kačanausko “Vai. gra
žu". Koncertą papildė duetai: 
D. Stankaitytės su A. Grigu — 
iš P. Mascagni operos “Cavalle- 
ria rustieana", Broniaus Budriū- 
no operetės “Sidabrinė diena”, 
su V. Noreika — iš paskutinio 
G. Verdi “Traviatos" veiksmo, 
V. Noreikos su N. Ambrazaity
te — baigminis duetas iš G. Bi
zet "Carmen”. Teatro orkestrui, 
pradžioje atlikusiam V. A. Mo
carto “Figaro vestuvių" uvertiū
rą, dirigavo Jonas Aleksa. D. 
Stankaitytė rugsėjo 22 d. daly
vavo Vilniaus filharmonijos 
simfoninio orkestro koncerte pa
veikslų galerija paverstoje kated
roje, atlikdama dvi Leonoros ari
jas iš G. Verdi operos “Likimo ga
lia” ir vieną ariją iš G. Puccinio 
operos “Tosca”. JAV lietuvio 
Andrejaus Jansono diriguojamas 
orkestras atliko “Likimo galios” 
uvertiūrą ir A. Dvoržako simfo
niją.

Maironio 125-tųjų gimimo me
tinių minėjimas spalio 9-10 d.d. 
buvo pradėtas jo apdainuotoje 
Raseinių žemėje ir tapo įvadu į 
didesnio masto iškilmes Kaune ir 
Vilniuje. Daug svečių susilaukė 
Maironio šaltinėlis Bernotų kai
me, vieno kilometro ir 400 metrų 
ilgio Maironio taku nužingsnia
vusių gimtojon poeto sodybon 
Pasandravyje. Jų ten laukė pa
minklinis akmuo, virš šulinio iš
kilusi didžiulė svirtis, atnaujin
tas tvarto pastatas su jame Mai
ronį primenančia paroda. Kitų 
pastatų išliko tik pamatai. Iš
kilmė gimtinėje buvo pradėta 
Maironio žodžiais sukurta J. Nau
jalio daina “Lietuva brangi”. Žo
dį apie Maironio paliktą taką ta
rė poetas Alfonsas Maldonis, Lie
tuvos rašytojų sąjungos ir rengė
jų komiteto pirmininkas. Jautriai 
prabilo Raseinių rajono vykdomo
jo komiteto pirm. Rožė Nagienė: 
“Suprantame, kad negali būti upės 
be ištakų, medžio — be šaknų, 
Tėvynės — be istorijos, o žmo
gaus — be ateities. Ateinančioms 
kartoms privalome palikti skaid
rų šaltinėlį, išsaugoti poezijos 
lobyną, pagarbą gimtinei, visam 
tam, kas padeda žmogui kurti ir 
dirbti . . .” Kalbėjo ir Vanda 
Zaborskaitė, prieš du dešimtme
čius parašiusi monografiją “Mai
ronis". Prie paminklinio akmens 
išaugo baltų chrizantemų kalnas.

Tada visi vėl grįžo į Maironio 
taką, iš Pasandravio vedantį 
prie poeto šaltinėlio Bernotuose. 
Taką nutiesė ir gražų tiltelį per 
Sandravos upelį pastatė Raseinių 
rajono melioratoriai. Minėjimo 
dalyvių laukė abipus tako iškas
tos duobės. Jose buvo pasodinti 
125 ąžuoliukai, išaugsiantys tvir
tais ąžuolais, ateisiančioms kar
toms priminsiantys Maironį ir jo 
125-tąsias gimimo metines prieš 
daugelį metų. Sekančią dieną visi 
susirinko Betygaloje prie vidu
rinės mokyklos, pavadintos Mai
ronio vardu. Memorialinę lentą 
su joje įrėžtu Maironio veidu ati
dengė poetas Juozas Nekrošius, 
pats mokęsis šioje mokykloje. 
Joje jau yra įsteigtas kol kas 
dar nedidelis Maironio muziejus. 
Raseinių rajono kultūros namuo
se atidaryta liaudies meistrų 
dailės paroda, jai sutelktuose 
darbuose atspindinti Maironio 
poezijos motyvus. V. Kst.
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Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St, Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

Hr 
Him

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............

180-364 d. term, ind............
1 metų term, indėlius.......
2 metų term, indėlius.......
3 metų term, indėlius.......
1 metų GlC-met. palūk.......
2 metų GlC-met. palūk.......
3 metų GlC-met. palūk.......
1 metųGIC-mėn. palūk. ... 
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 
RRSP-1 metų term. ind. ... 
Specialią taup. s-tą...........
Taupomąją sąskaitą .........
Kasd. pal. taupymo sąsk . 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki ..
Duodame asmenines paskolas iki 550,000 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

7'/4% 
71/4°/o 
7'/2% 
73/4%
8 %
9 % 
91/4% 
93/4% 
8’/2% 
71/2% 
8'/2°/o 
7 %
6 %
7 % 
53/4%

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

CTTDIIABI’Q OIDC 406 Roncesvalles Avė.OltrnMllO runa Telefonas 536-5936 ir
2239 Bloor Street West. • Telefonas KsL-TTlS 
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

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

-------------------------------------------------------------------■=*-------------------

A.PG0MES
Real Estates Insurance Ltd.

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

AUTOMOT/VE F/BER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 8ELVIA ROAD, -------------~ -    ---------------
Etobicoke, Ont. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

RF/VW professionals inc. Realtor

ETOBICOKE CENT
RAL. Trijų miegamų
jų vienaaukštis, pri
jungtas garažas, baig
tas rūsys, centrinis ši 1- 
dymas-vėsinimas, ži
dinys, $228,900.

HIGH PARK. Dviejų W
aukštų jungtinis na- 
mas (semi), trys miega- V
irtieji, židinys, rūsys, 
garažas, $182,000. ANTANAS GENYS

CLOVERDALE MALL. 
Vienaaukštis namas, 
trys miegamieji, baig
tas rūsys, ekstra prau
sykla, $189,000.

an independent member broker

1 east mall crescent 
etobicoke. Ontario M9B 6G8

232-9000
res: 231-2839

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

telefonas 279-4371
Važiuoti (vakarus Dundas St. W. nuo427 kelio 1 mylią, sukti kairėn prie 

pirmųjų šviesų ((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

ZlllctHtO Simpson's, 176 Yonge St.,
rIHolCllC 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 .................. 101/4%
2 metų .................. 103/4%
3 metų .................. 11 %
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2ir3metų ...... 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.

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Telefonai:
J® 531-1191

namų 537-2291

Maironio mokyklos vyresniųjų skyrių mokiniai ir dalis kitų dalyvių Toronto miesto rotušės aikštėje, iškeliant Lie
tuvos vėliava 1987 m. lapkričio 14 d. ir tuo pradedant Lietuvos krikščionybės sukakties iškilmes Toronte. Kairėje 
su gėlėmis rankose - DAIVA SKUODYTĖ, viduryje - mokyklos vedėja GIEDRA PAULIONIENĖ St. Dabkus

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kur namai yra pigesni. Namų 
ir butų krizė Toronto didmies
tyje lieka neišspręsta, nes ten 
vidutinis namas dabar kainuo
ja $166.000. Metropolinio To
ronto socialinio planavimo ta
rybos duomenimis, tokie na
mai prieinami tik asmenims, 
turintiems minimalų metinį 
$55.000 atlyginimų. Valdžia 
mokestines nuolaidas žada tik 
iki $40.000 metinio atlyginimo.

Torontiečiy apgyvendinimo 
problemas turės spręsti naujo
ji gyvenamųjų namų statybos 
ministerė Chaviva Hosek. Jos 
iš tikrųjų laukia sunkus užda
vinys. Torontiečius kankina ne 
tik per aukštos namų kainos, 
bet ir nepakankamas jų skai
čius, kurį atnešė didelis atei
vių antplūdis. Ofiaciali statis
tika liudija, kad iš tūkstančio 
butų dabar tik vienas yra tuš
čias, o 999 išnuomoti. Tūkstan
čiai torontiečių jieško ir nega
li rasti jų pajamoms prieinamų 
pigesnių butų. Miesto ir pro
vincinės valdžios finansuotuo
se pastatuose tokių butų laukia 
12.000 šeimų. Jau ne kartų buvo 
rašyta spaudoje, kad dabar 
normalus namų pirkimas To
ronte prieinamas tik juos tu- 
nintiems. Mat jie su geru 
uždarbiu parduoda seniau pi
giai įsigytų namų ir perkasi 
geresnį, pasinaudodami gautu 
pelnu. Ateivių šeimos dabar 
namų perka kartu su giminė
mis ir pažįstamais. Tuo būdu 
visi apsirūpina nedaug priva
tumo teduodančia bendra pa
stoge. Premjero D. Petersono 
įsipareigojimas leisti pirmuo
sius namus norintiems pirkti 
gyventojams, uždirbantiems 
ne daugiau kaip $40.000, susi
taupyti per dešimtį metų $10. 
000 neapmokestinamų sumų 
nedaug tepadės.

Negalima užmiršti, kad šion 
kategorijon įjungiama ir gero
kai mažiau uždirbančių Onta
rio gyventojų dauguma, tokios 
sumos negalinti sutaupyti dėl 
sunkiai gaunamų brangių bu
tų. Pastogės juk reikės ir de
šimtį metų trunkančio taupymo 
metu, kol pagaliau bus sutelkta 
ta pajamų mokesčio nuolaidų 
susilaukianti $10.000 įmoka 
pirmųjam namui. Statistika 
liudija, kad 1980—85 m. kasmet 
vidutiniškai buvo pastatyti 15. 
574 gyvenamieji namai. Naujo
ji namų statybos ministerė C. 
Hosek tikisi Ontario gyvento
jams 1986—90 m. laikotarpyje 
parūpinti 102.000 gyvenamųjų 
namų. Naujų planų šiuo metu 
ji dar neturi paruošusi. Galvo
sūkį sudaro žemės spekuliaci
jos pasakiškai iškeltos sklypų 
namams kainos. Kalbama, kad 
namų statyboms teks panaudo
ti valdžios turimas žemes. Į 
rytus nuo metropolinio Toron
to yra valdžios prieš 15 metų 
nusavintos 25.000 akrų žemės. 
Tada ten buvo planuojama sta
tyti naujų orauostį Torontui.

Ontario konservatorių vadas 
L. Grossmanas, pralaimėjęs 
parlamento rinkimus rugsėjo 
10 d., nutarė pasitraukti iš po
litikos. Ontario žydų sluok
sniuose buvo kalbama, kad L. 
Grossmanas taps pirmuoju žy
dų kilmės Ontario premjeru. 
Viltis palaidojo visiškas Onta
rio konservatorių partijos kri
timas, ja palikęs tik su 16 atsto
vų provinciniame parlamente. 
Neišrinktas buvo net ir pats L. 
Grossmanas, kuriam teko būti 
finansų ministeriu premjero 
W. Davis ministeriu kabine

tuose. Spaudoje buvo pranešta, 
kad L. Grossmanas lapkričio 
16 d. pradėjo dirbti “Richard
son Greenshields of Canada 
Ltd.” investacijų bendrovėje 
viceprezidento titulu. Jam 
teks tvarkyti didžiųjų pensijų 
fondų investacijas. Tokiame 
darbe metinis atlyginimas pra

Jaunimo kongreso žinios
• Galutinė programa jau pa
skelbta. Programoje numatytas 
susipažinimo savaitgalis Sydnė- 
juje su įvairiomis pramogomis 
bei Mišiomis St. Mary’s katedro
je, su eisena į “Sheraton Went
worth” viešbutį, kur vyks kong
reso atidarymas sekmadienį, gruo
džio 21 d. Talentų vakaras - pir
madienio vakare. Antradienį - 
Lidcombe miesto dalyje “Sutarti
nės” iš Toronto koncertas. Ka
lėdinės Mišios lietuvių naudoja
moje šventovėje Lidcombe. Daly
viams organizuojamos turistinės 
kelionės į Cairns, po Australiją 
tarp Sydnėjaus ir Adelaidės. Šeš
tadienį, gruodžio 26, “Sutartinės” 
iš Toronto koncertas Kanberoje, 
o Adelaidėje - šeštadienį, sau
sio 2.
• Toronto lietuvių jaunimo atsto
vų pasiruošimas kongresui vyks
ta jau reguliariai. Toronto ir kar
tais hamiltoniškių atstovų gru
pės pasiruošimu dalyvauti kong
reso studijų dienose rūpinasi 
Indrė Čuplinskaitė. Spalio 31 d. 
- lapkričio 1 d. kartu su PLJS pir
mininku Gintaru Grušu, kuris bu
vo atvykęs iš Los Angeles, pra
leido dvi dienas darbo posėdžiuo
se. Šeštadienio rytą informacijas 
apie Deschenes komisijos veik
lą Kanadoje perdavė KLB vice- 
pirm. visuomeniniams reikalams 
Joana Kuraitė-Lasienė. Po pietų 
įvyko simpoziumas ir diskusijos 
apie Kanados lietuvių jaunimo 
sąjungos vaidmenį Kanados lie
tuvių gyvenime. Su jaunimu dis
kusijose dalyvavo: Darius Čuplins- 
kas, Sigita Bersėnaitė (abudu bu
vę KLJS valdybose), Vytautas Bi- 
reta, dabartinis KLB valdybos ko- 
pirmininkas, ir Gabija Juozapavi- 
čiūtė-Petrauskienė, buvusi KLJS 
valdyboje bei PLJS valdybos pir
mininkė. Sekmadienį jaunimas 
diskutavo lietuviškos veiklos tiks
lus, galimybes, galimus projektus 
sekančių ketvertų metų veiklai, 
kuriuos galėtų pateikti kongre
sui Australijoje. Studijų dienų 
komisija Australijoje reikalau
ja, kad visi kraštai į kongresą at
sivežtų savo sekančių ketverių me
tų veiklos planus, kuriuos pateik
tų visiems dalyvaujantiems kraš
tams. Tikslas - pasikeisti idėjo
mis, angažuotis tame krašte, ku
ris pateikė projektą, jį vykdyti 
grįžus iš kongreso, įjungti į pro
jekto vykdymo darbus ir kitų kraš
tų jaunimo vienetus, jeigu projek
tas to reikalautų.
• Lėšų telkimas vyksta sparčiai. 
Dirba pats jaunimas, kuris vyksta 
į kongresą, patarnaudamas drabu
žinėse, Lietuvių namų parengi
muose, organizuodamas jaunimui 
šokius lapkričio 7 d. ir įvairius 
kitus renginius, taipgi loteriją, 
kurios traukimas įvyko lapkričio 
7 d. per šokius Lietuvių namuo
se. Į finansines lietuvių institu
cijas kreipėsi kongreso kanadiš- 
kio finansų komiteto pirm. dr. Ma
rija Arštikaitytė-Uleckienė. Jau 
surinkta arti $20,000, bet dar trūks
ta apie $16,000 iki Kanadai pa
skirtos sumos susitarimuose su 
JAV ir PLB valdybomis 1987 m. pa
vasarį Klivlande.
• Spalio 31 - lapkričio 1 d.d. dar
bo posėdžiuose paaiškėjus, kad 
KLJS valdybos pirmininkė Dai
va Piečaitytė-Lapienė į kongre
są nebegali vykti, kilo klausimas, 
kas galėtų vadovauti lietuvių jau
nimo kongrese Kanados delegaci
jai. Dalyvavusieji išrinko Indrę 
Čuplinskaitę iš Toronto. Tam pri
tarė tenai dalyvavusi Daiva La
pienė, KLJS pirmininkė ir Ginta

šoka $2000.000. L. Grossmanas, 
turintis 43 metus amžiaus, gaus 
ir Ontario parlamentaro pensi
jų, nesusietų su 65 metų amžiu
mi. Ontario konservatorių va
du L. Grossmanas žada pasi
likti iki 1988 m. pradžios, kol 
bus sušauktas suvažiavimas 
naujam vadui išrinkti. Parla
mente vado pareigas laikinai 
eina A. Brandtas.

ras Grušas, PLJS pirmininkas. 
Kanados lietuvių jaunimo sąjun
gos veiklos pranešimas bus pa
ruoštas Daivos Lapienės ir per
skaitytas jos valdybos narės Vi
lijos Lukoševičiūtės kartu su Ind
re Čuplinskaitė. Gabija

Aukos jaunimo kongresui
$500.00: Aušros Vartų parapija 

Montrealyje; $150.00: KLB Delhi 
apylinkė; $100.00: L. V. Matukai, 
I. S. Girdzijauskas; $50.00: dr. A. D. 
Dickson; $35.00: dr. Gina Ginčaus- 
kaitė; $10.00: Greta Buntins (Wa- 
saga).

Ateitininkų žinios
Niujorko studentų ateitininkų 

draugovė rengia žiemos slidinė
jimo stovyklą nuo gruodžio 26 d. 
iki sausio 2 “Neringos” stovykla
vietėje Vermonte. Dėl informaci
jos skambinti: Audrė Lukoševičiū- 
tė - (718) 849-6083 arba Laura Ša- 
tinskaitė (516) 364-8783.

Skautų veikla
• Lapkričio 22 d., 11 v.r.-“Šat

rijos” ir “Rambyno” tuntų vadovų 
posėdis skautų būkle. Visų vado- 
vų-vių dalyvavimas būtinas ir svar
bus. Tuntininkai

• Ruošiamasi Kūčioms. Šven
čiant 600 m. Lietuvos krikščiony
bės sukaktį didesniam susikaupi
mui Kūčiose ruošiasi skautai ir 
ateitininkai kartu. Lapkričio 8 d. 
abiejų organizacijų vadovai posė
džiavo ir paruošė pirmuosius pla
nus. Abi organizacijos ruošiasi 
gražiam artimo meilės pasidalini
mui prie Kūčių stalo pirmą kartą 
Toronte.

• Lapkričio 8 d. “Šatrijos” ir 
“Rambyno” tuntai paminėjo Lie
tuvos skautų įsteigimo sukaktį 
lapkričio 1 d. 70-sius veiklos me
tus jie pradėjo iškilmingomis pa
maldomis ir sueiga Lietuvos kan
kinių šventovėje ir salėje. Po įsa
kymų skauto įžodį atliko Linas Na
rušis, R. Račkauskas, P. Steponai
tis ir skautė Kristina Baliūnaitė. 
V.s. D. Keršienė išeidama iš tun- 
tininkės pareigų, atsisveikino ir 
vėliavą perdavė naujai tuntin. v.sk. 
fil. Jūratei Neimanienei.

SPORTAS
1987 m. Š. Amerikos baitiečių 

plaukimo pirmenybės įvyks 1987 m. 
lapkričio 21 d., Pape Recreation 
Centre, 953 Gerrard St. E. (kam
pas Pape ir Gerrard St.), Toronto, 
Ont. Tel. (416) 461-3531. Vykdo - 
Toronto estų plaukimo klubas.

Varžybų pradžia-9 v.r., registra
cija - apšilimas - nuo 8.30 v.r.

Programa apima visus stilius. 
Šuolių į vandenį nebus. Amžiaus 
klasifikacija nustatoma pagal da
lyvio amžių varžybų dieną. Dalyva
vimas atviras visiems lietuvių, 
latvių ir estų plaukikams.

Dalyvių registracija iki š.m. lap
kričio 17 <1. pas PSF-jos plaukimo 
komiteto vadovę: Mrs. Mai Kreem, 
618 Davenport Rd., Toronto, Ont. 
M5R 1K9. Tel. (416) 924-6028.

Šios varžybos yra antros ir pas
kutinės 1987 m. baitiečių pirme
nybės.

Visi lietuvių sporto vienetai ir 
pavieniai plaukikai skatinami šio
se varžybose dalyvauti.

ŠALFASS centro valdyba

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

_ J - LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
7’/«% už 90 dienų term, indei.
7'/4% už 6 mėn. term, indėlius
7'/2% 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
9’/4% 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
53/4-7% kasd. palūkanų sąskaita
43/4-53/4% už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA:
už asmenines 

paskolas nuo...... 1O’/2%
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų..................... 1O'/2%
2 metų................... 11 %
3 metų ....................11’/4%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ....... 9'/2%
(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.‘ GARbĖ^fsjn-, B. Econ. CRA, SRA, kvalifikuotas 
įkainotojas nuosavybių - mortgičių, palikimų, investacijų, (V. Day 
Capital Gains) ir patarėjas kituose nekilnojamo turto reikaluose.

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

(Arti Toronto Lietuvių namų)

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

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

KINGSWAY NATIONAL TeL ^“2331
the sign of distinction arba 537-2869

REŽUBK 
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

daiva t. dalinda, ba.
associate broker

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

232-2322
DEŠIMTIES METŲ PATYRIMAS

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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

Justinas Raškauskas

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

624-6336 namų 897-0068

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

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

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

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

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068



SKAITYTOJAI PASISAKO
NESKALDYKIME UOLOS, ANT 

KURIOS STOVIME
“TŽ” 1987 m. 26 nr. buvo išspaus
dintas Klemenso Jūros straips
nis “Lietuvių kalbos drama Brazi
lijoje”. Brazilijos Lietuvių Bend
ruomenės valdyba ryšium su juo 
atsiuntė šį pareiškimų. Red.

Brazilijon nutūpę, joje apsipra
tę, kalbų pramokę, visokeriopai 
savo gyvenimų nutęsę per 60 metų 
senosios išeivijos, dar esame gy
vi, sveiki, gal mažiau atsparūs, 
išvargę, ypač gretoms vis retėjant.

Vieniems pasitraukus, jų vieton 
ateina kiti - jaunoji karta, subren
dusi ir ryškiai susiformavusi. Ka
rui pasibaigus, nuo 1947 m. Sao 
Paulyje lietuviai daugiausia bū
rėsi prie vienintelės savo parapi
jos Šv. Juozapo bendruomenės, 
kuriai tada vadovavo kun. Pijus 
Ragažinskas. Veikė Brazilijos 
lietuvių sųjunga, steigėsi meni
ninkų dr-ja, veikė paskiri būre-

Kanados Lietuvių 
Bendruomenė

• Š. m. lapkričio 29 d. Kanados 
Baltiečių federacija Otavoje ren
gia priėmimų - vakarienę 50 me
tų nuo Lietuvos konsulo ir 60 me
tų nuo Latvijos bei Estijos kon
sulų paskyrimo Kanadai paminė
ti. Į minėjimų pakviesta visa ei
lė diplomatinių atstovų, Kana
dos valdžios ministerių bei par
lamentarų. Pirmasis Lietuvos kon
sulas Kanadoje Gerald L. P. Grant- 
Suttie oficiliai pradėjo pareigas 
eiti 1947 m. rugsėjo 16 d.
• Kanados japonai prašo etni

nių grupių paramos išgauti iš Ka
nados valdžios moralinę bei mate
rialinę kompensacijų už jiems pa
darytų skriaudų II D. karo metu, 
kai jie buvo prievarta internuoti 
Britų Kolumbijos miškuose, o jų 
turtas nusavintas. Tuo tikslu bu
vo sušauktas susirinkimas š. m. 
spalio 29 d., 8 v.v., Harbord Col
legiate patalpose. Šešiolikos et
ninių grupių atstovai pareiškė pri
tariu japonams. Lietuviams atsto
vavo KLB krašto valdybos sekreto
rė dr. Marija Arštikaitytė-Ulec- 
kienė. Ji paminėjo lietuvių kan
čias nuo sovietų-vokiečių okupa
cijų ir krašto praradimo. Todėl ir 
Kanados japonus jie gerai supran
ta ir labai užjaučia. Po susirin
kimo buvo visų atstovų pasirašy
ta rezoliucija, pritarianti japonų 
teisėtiems reikalavimams, ir nu
siųsta į Otavų.
• KLB iždininkas yra gavęs šias 

aukas: KLB veiklai Br. Steponavi
čius paaukojo $50; KLB raštinės 
išlaikymui Hamiltono apylinkės 
valdyba paskyrė $500; Kanados 
lietuvių kultūros muziejui paau
kojo Aldona ir Edvardas Mačiu- 
laičiai $1,013; Kęstutis Budrevi- 
čius - $100. Mirusio hamiltoniš- 
kio Juliaus Klypo testamento vyk
dytojai per Dalių Peddle (Pajars
kaitę) paskyrė: $2,000 Kanados lie
tuvių fondui ir $1,000 Kultūros mu
ziejui. Ačiū p. Daliai, paaukoju
siai tas sumas lietuviškų organi
zacijų tikslams, pagerbiant velio
nį a.a. Julių Klypų.

liai V. Beloje, V. Anastasio ir kt. 
Nuo 1948 m. leidžiama “Mūsų Lie
tuva” - vienintelis iki šių dienų 
išsilaikęs lietuviškas savaitraš
tis. Kultūrinis gyvenimas buvo 
išjudintas lietuviškose pamoko
se, radijo valandėlėse, kongre
suose, įvairaus masto specifinių 
parodų rengime, įvairiuose svar
biuose tautiniuose minėjimuo
se, jaunimo šventėse ir 1.1.

Pagaliau visoje toje darbuo
tėje iškilo mintis sujungti, geriau 
sakant, koordinuoti visų veikimų 
vieno visiems prieinamo veiks
nio. O tai būtų pagal išeivijoje 
susidariusių Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę. Po ilgų svarstymų, 
ginčų vis dėlto pasisekė suorga
nizuoti Brazilijos Lietuvių Bend
ruomenę. Pravedus pagal PLB 
nuostatus rinkimus, 1958 m. rug
sėjo mėn. 8 dieną buvo išrinkta 
Bendruomenės taryba ir valdyba. 
Tuoj pat pasipylė visa aibė kri
tikos, ypač iš kitų privačių orga
nizacijų. Nesutarimas savitarpy- 
je nieko gero nedavė, bet kaip ten 
bebūtų, Bendruomenės narių dau
guma dalyvavo kongresų ir svar
besnių įvykių rengime.

Metai skubėjo. Apsilpus kitų or
ganizacijų veikimui, vis dėlto ra
dosi susipratusių patriotų, ku
rie nutarė atgaivinti Brazilijos 
Lietuvių Bendruomenės veikimą.

Šiandienų BL Bendruomenė 
daug nuveikia ir stengiasi pri
traukti jaunas, tautiškai susipra
tusias pajėgas. Bendruomenė re
mia Brazilijos lietuvių jaunimo 
sųjungų, lietuviškas mokyklas, 
spaudų. Kiekvienas geras pata
rimas yra apsvarstomas valdy
bos, teigiama iniciatyva priima
ma ir pagerbiama. Labai svarbu 
pritraukti daugiau aktyvių dar
buotojų iš jaunimo gretų, ypač 
tų, kurie parodo didelį norą ir 
entuziazmų dalyvauti lietuvybės 
apraiškose. Labai gaila, kad ir da
bar dar atsiranda kritikų, ypač 
iš asmenų, kurių jau daugelį me
tų nematome nė viename lietuviš
kame svarbiame parengime, bet 
kurie viešoje spaudoje stengia
si bent “vapsvos geluonių” įgel
ti savo pačių pasitenkinimui tuos, 
kurie tikrai atlaiko ant savo pe
čių visuomeninį lietuviškų vei
kimų.

Aleksandras Valavičius,
Brazilijos Lietuvių 

Bendruomenės pirmininkas

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

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses)

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

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optome tris t ė 

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
tel. 532-7115

Susitarus priima pacientus ir vakarais

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida
C. Jason (Jasiūnas) Toronte

Tel. (416) 624-8181

Prof. VYTAUTAS SKUODIS su šeima sutinkamas Toronto orauostyje 1987 m. lapkričio 11 d. Jo dešinėje - dukra 
DAIVA, kairėje - žmona IRENA. Jie dalyvavo Lietuvos krikščionybės sukakties iškilmėse Toronte 1987 m. lap
kričio 14-15 dienomis • Nuotr. St. Dabkaus

Nauji mokslo metai Maironio mokykloje
Šiais mokslo metais yra 188 mokiniai. Pirmame skyriuje - nauji 27 mokiniai

LIUDA ŠILEIKIENĖ

Rugsėjo 26 d. prasidėjo moks
lo metai šeštadieninėje lietuvių 
mokykloje Toronte. Pamokos vyks
ta gražiose ir patogiose St. Vin
cent de Paul mokyklos patalpose, 
šeštadieniais 9-12 v.

Rugsėjo 26 d. mokyklos korido
riuje prie registracijos stalo ma
tėsi būrys tėvų, atsivedusių savo 
atžalynų į parengiamuosius sky
rius. Mokykla turi du parengia
muosius skyrius: jaunesniųjų - 
nuo 4 metų ir vyresniųjų - nuo 5 
metų. Mokykla turi 10 skyrių. Į 
mokyklų ateina maži vaikučiai, o 
baigia jaunuoliai, jaunuolės, ku
rie per 10 metų jau susigyvenę, 
susidraugavę ir tapę lyg viena 
šeima.

Jeigu pavaikščiotumėte mo
kyklos koridoriais pamokų me
tu, girdėtumėte vaikučius dai
nuojant lietuviškas daineles. Dai
navimo mokytojos reikalauja 
mokinius ne tik mokėti dainuoti, 
bet ir kiekvienų žodį teisingai iš
tarti. Kartojant daineles, - jiems 
tai pasiseka. Mokyklos choras jau 
yra pasižymėjęs parengimuose ir 
šentovėje gražiu dainavimu bei 
giedojimu.

Jeigu jums tektų mokslo metu 
aplankyti klases, rastumėte pa
rengiamųjų skyrių mokytojas 
kantriai ir su didele meile pa
teikiant vaikučiams įvairius, pri
taikytus jų amžiui lavinimosi dar
belius ir žaidimus, stengiantis 
panaudoti daugiau lietuviškų žo
džių, posakių, praturtinant jų 
lietuvių kalbos žodynėlį.

Matytumėt pirmo skyriaus vai
kučius, įbedusius akutes į lietu
višką elementorių, dėliojančius 
skiemenis - jie pradeda lietuviš

kai skaityti, o kiek vėliau bandys 
pavienius žodžius ir parašyti.

Jei įžengtumėte į vyresnes kla
ses, girdėtumėte vaikučius skai
tant įvairius apsakymėius, ban
dant kiekvienų žodį suprasti ir 
teisingai ištarti. Matytumėt juos 
stengiantis rašyti jau ir rašinė
lius, besimokant gramatikos.

Per eilę metų mokykloje mo
kinys susipažįsta su lietuviško
mis tradicijomis, šventėmis, Lie
tuvos liaudies menu. Mokykloje 
jis išmoksta Lietuvos geografijos, 
istorijos. Aštuntame, devintame 
ir dešimtame skyriuje jiems yra 
aiškinama lietuvių literatūra, na
grinėjami svarbesni senosios kar
tos rašytojų veikalai ir taip pat 
pokarinio laikotarpio svarbes
nieji rašytojai ir jų veikalai.

Mokslo metu jaunuosius moki
nius seselė Teresė ruošia pirma
jai Komunijai, o seselė Margari
ta ir kun. K. Kaknevičius aiškina 
mokiniams tikybinius dalykus, 
susijusius su Lietuva.

Mokyklai yra didelis laimėji
mas seselė Margarita, kuri, grįžusi 
iš Montrealio po akademinio me
tų darbo, nepagailėjo savo talen
to ir sutiko dėstyti Lietuvos isto
riją aukštesniuose skyriuose.

Mokyklai šiek ,tįek padeda lė-. 
šomis Ontario švietimo departa
mento šaka - “HeritageLanguages”. 
Jie nustato pamokų ir mokslo me
tų, atostogų ilgį ir visas šventes.

Sveikiname naujas mokytojas ir 
mokytojų padėjėjas, sutikusias 
dirbti Maironio mokykloje: V. Tiri- 
lienę, I. Čuplinskaitę, L. Stanu- 
lytę, S. Freimanienę. Sveikina
me mokytoją L. Underienę, po me
tų poilsio vėl grįžusių mokyto
jauti.
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“IBM-COMPATIBLE”
mikro-kompiuteriai 

ir “software”
namų, įstaigų, prekybos ir mokslo reikalams

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

- Taisymo ir techniški patarnavimai
- Lietuvis savininkas

“REAL TECHNOLOGIES” Tel. (416) 270-2583
Mississauga

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

________—_—i M a rl i n
Travel"

MARLIN KELIONIŲ BIURAS

Žiemos poilsiui dar galima rezervuoti keliones į sekančias vietas:
1. Dominikos respubliką - pradedant nuo 

$349 (tik kelionė lėktuvu).
2. Bavaro Beach - savaitei, (skaitant pusryčius

ir vakarienę nuo.....................  $599.
3. El Portillo Beach Club - savaitei, įskaitant

pusryčius, pietus ir vakarienę, lauko tenisą, 
buriavimą laivu ar burlente ir visus vietinius 
gėrimus-nuo ..................................... $649.

4. Decameron Beach Resort - savaitei, įskai
tant pusryčius, pietus ir vakarienę, visas 
pramogas, gėrimus ir vyną prie pietų ir va
karienės - nuo..................................... $579.

5. La Paz, Mexico - nuo ........................ $629.
6. Puerto Valarta - nuo ..........................  $399.
7. Acapulco-nuo ................................... $399.
8. Cartagena (Columbia) - nuo ............. $569.

Turime didelį pasirinkimą įvairių grupinių kelionių - nuo pigiausių iki liuksusinių. Galime parūpinti 
vilas atostogom, VIA traukinių bilietus ir 1.1.

Pirmoji mūsų grupinė kelionė į Havajus jau išparduota, tačiau mes parūpiname vietos papildomai 
išvykai. Asmenys, kurie norėtų praleisti dvi malonias savaites Havajuose, malonėkite pranešti man 
kaip galima anksčiau, kad galėčiau rezervuoti vietą.

Regent Holidays - “Regent Treats You Royaly”
Dėl detalių prašome skambinti Raimundui VALADKAI į namus tel, 279-4235.

MARLIN TRAVEL 2959 BLOOR ST.W. prie Royal York gatvės. Tel.: (416) 231-1061.

MarlinTravel Marlin Travel MarlinTravel MarlinTravel MarlinTravel

Norite susipažinti su savaitraščiu 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI”? Atsiųs
kite savo adresą ir gausite keletą 
numerių nemokamai.

1988 
metų

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

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

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

St. Petersburg, FL 33733, USA.

Spalio 24 d. Maironio mokyklų 
aplankė Delhi lietuviška mokykla 
- 15 mokinių ir 15 suaugusių. Mo
kiniai. susiskirstę grupėmis, ga
lėjo valandėlę pabūti klasėse, 
paklausyti mūsų mokykloje dėsto
mų dalykų, susipažinti ir gal atei
tyje vienu kitu laišku pasidalin
ti. Svarbiausia, tai buvo proga 
pajusti, kad ne tik jie, bet ir ki
ti vaikai lanko lietuviškas mokyk
las. Delhi mokyklos vizitas pra
ėjo labai nuotaikingoje atmosfe
roje.

Didelis Maironio mokyklos už
mojis - išleisti metinį leidinį su 
mokinių abiturientų ir baigiamo
sios klasės aukštesniųjų lituanis
tinių kursų mokinių nuotraukomis 
ir jų rašiniais. Tam reikia daug 
darbo ir pinigų.

Mokykla mielai prisideda, jei 
yra prašoma, prie visuomenės ren
ginių. Lapkričio 15 d. mokyklos 
choras giedojo Toronto katalikų 
katedroje Lietuvos 600 metų krikš
to sukakties Mišiose. Vyresnieji 
skyriai dalyvavo Lietuvos vėlia
vos iškėlime miesto rotušės aikš
tėje. Lapkričio 22 mokykla daly
vaus vilniečių rengiamoje Vil
niaus dienoje. Gruodžio 12 d. Prisi
kėlimo parapijos salėje, mokykla 
ruošia Kalėdų eglutę, kur bus vai
dinamas muzikinis vaizdelis “Rud- 
nosiukas”. Aišku, atvyks ir Ka
lėdų senelis. Pernai mokyklos 
ruošta eglutė praėjo su dideliu 
pasisekimu, dalyvavo apie 500 as
menų, kurių didžioji dalis buvo 
vaikučiai.

Toronto lietuviai gali didžiuotis 
Maironio mokykla. Pernai išleido 
baigusių mokyklą 20 mokinių, šie
met užsirašė į mokyklą naujų - 27. 
Taigi mokykla ne sumažėjo, bet 
dar padidėjo 7-niais mokiniais. 
Turime šiemet 188 mokinius. Ir 
dar labai svarbus ir geras reiški
nys: iš pernai 20 baigusių mokyk-
lų 18 pradėjo lankyti aukštesniuo
sius lituanistinius kursus. Trys 
mokiniai atvyksta iš Hamiltono. 
Iš to matyti, kad lietuviška mo
kykla jiems neatsibodo - beveik 
visa grupė tęs mokslų dar dvejus 
metus. (Kursuose gautas lietuvių 
kalbos pažymys įskaitomas į Kana
dos gimnazijų baigusio pažymė
jimų).

Šeštadieninė mokykla išeivijo
je yra stiprus pamatas, ant ku
rio auga išeivijos lietuvis jau- 
nuolis-jaunuolė. Joje mokinys at
randa savo šeimos šaknis. Gal bai
gę lietuvišką mokyklų ne visi bus 
stiprūs lietuvių kalboje ar rašy
boje, bet jie bus radę lietuvių 
draugų ir, sarbiausia, jiems lietu
viška bendruomenė ir šventovė ne
lieka svetimos. Mūsų visuomenei 
yra garbė turėti Toronte vieną 
didžiausiu skaičiumi Kanadoje 
lietuviškų mokyklų. Be mokyklos 
nebeliktų nė vadovų mūsų jauni
mo organizacijom. Tad visi sten
kimės išlaikyti įžiebtą lietuviš
ko mokslo ir auklėjimo žiburėlį 
prieš 39 metus!

EKSKURSIJOS
(VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

1. Balandžio 18-27
2. Gegužės 18- 1
3. Birželio 15-29

4. Liepos 6-20
5. Liepos 13-27

6. Rugpjūčio 17-31
7. Rugsėjo 7-21
8. Spalio 10-19

Grupės 2-7 Vilniuje -10 dienų. 1 ir 8 Vilniuje - 6 dienos. Po Vilniaus galima važiuoti ir į kitus miestus 
ilgesniam laikui pagal Jūsų pasirinkimą. Užsirašyti bent 45 dienas prieš išvažiuojant ir įmokėti $200 
depozitą. Likusi suma reikalinga sumokėti bent 30 dienų prieš išvažiuojant. Tikslios kainos bus žinomos 
ir paskelbtos balandžio mėnesį. Smulkesnių žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adresu

V BACENASy

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

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

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

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

• Turi daugiau kaip 10 metų patyrimo 
investacijų srityje

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

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

• Sąžinigai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

west realty Inc., realtor 
an independent member broker

Juozas (Joseph)

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius” l-me aukšte.

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

CHOICE

MASKELL INSURANCE

ft

769-1616

ALL THE

WORLD
IN THE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBE •

D T7 Q TJT 17 E> INSURANCES
J y |J O JJĮ Et 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

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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TORONTO^
Anapilio žinios

— Sėkmingai praėjo Lietuvos 
krikščionybės sukakties pokylis 
Anapilio salėje lapkričio 15 d. 
Dalyvavo 550 asmeny. Salės bei 
stalų paruošime uoliai darbavo
si parapijos tarybos nariai ir jos 
talkininkai parapijiečiai ir ne- 
parapijiečiai.

— Lietuvos kankinių parapijos 
tarybos susirinkimas - gruodžio 
3, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Lietuvos krikščionybės su
kakties iškilmių proga parapijos 
klebonijoje lankėsi pronuncijus 
Kanadai arkiv. Angelo Palmas. 
Jisai sutiko dalyvauti parapijos 
iškilmėje 1988 m., kai sueis 10 me
tų nuo Lietuvos kankinių švento
vės pašventinimo, kurį atliko tas 
pats pronuncijus.

— Religinei Lietuvos šalpai pa
aukojo $100 - V. B. Vaičiūnai; Mo
tinos Teresės labdarai $50 - S. J. 
Sinkevičiai, B. Galinienė; parapi
jai $200 — J. Barzdaitienė, $100 - 
A. E. Kaminskai, N. J. Uogintai, 
$50 - M. Jonynienė.

— Šv. Jono lietuvių kapinėms au
kojo: $500— B. A. Rickevičiai; $200
- K. Ivanauskas, E. Bersėnas; $100
- V. Kubilienė, H. Eidukevičienė, 
K. Pauplis, S. T. Poškos, D. Styra, 
E. Siman, B. Znotinienė, J. Stan
kaitis, G. Kocienė, S. P. Ročiai; 
E. Mardosienė, E. Čepienė, P. Kirs
tukas; $50 - E. Kasiulis, B. Vaišno
ra, E. Simonaitis, S. Kuzmickas, J. 
Stravinskas, J. Januškevičius, S. 
Vyskupaitienė, P. Leverienė, A. 
Ledienė, V. Timošenko, A. Aleliū- 
nienė, V. K. Gapučiai, K. Meškaus
kas, V. Rutkauskas, E. Juzėnienė, 
A. Basalykas, V. Butkys, J. Les- 
čius, S. Girčienė; $40 - P. L. Mu
rauskai; $30 - M. Dirmeitis, A. M. 
Bumbuliai; $25-T. D. Renkauskai,
J. R. Juodis, V. Jasiūnienė, J. Jo- 
cas, S. Domeikienė, J. Kalainis, A. 
Stegivilas, A. Dobienė; $20 - I. Ja- 
kavičienė, V. Garnelienė, G. Šutas, 
E. Vindašienė, J. Zabulionis, O. R. 
Berentai, N. Preibienė, E. M. Kaza
kevičiai, J. Lazdauskas, J. Yčas, B. 
C. Pakštas, M. Krivickas, U. Opana- 
vičienė, A. Vaksmanas, D. Stukas; 
$15 - P. Daržinskas; $10 - J. Ru- 
čys, J. Žėkas, J. Jakienė, K. Dar- 
gis.

— Mišios lapkričio 22, sekmadie
nį, 9.30 v.r. - už a.a. Vyšniauskų 
mirusius, 11 v.r. - už a.a. Antanų 
ir Veronikų Juškevičius.

Išganytojo parapijos žinios
— A. a. Adelės Dauginienės at

minimui vietoj gėlių laidotuvėms 
Išganytojo parapijai paaukota — 
$1330.

— Lapkričio 22 — mirusiųjų mi
nėjimo sekmadienis. Pamaldose 
11.15 v.r. prisiminsime per pas
kutinius bažnytinius metus mi
rusius parapijos narius. Giedos 
parapijos choras.

— Parapijos tarybos posėdis — 
lapkričio 25, trečiadienį, 7.30 
v.v., parapijos salėje.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 200 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: prof. Vytautas Skuodis 
iš Čikagos, neseniai atvykęs iš 
Lietuvos, Liūtas Grinius iš Vašing
tono, P. Lukoševičius, J. Lukoše
vičius, A. Keblys ir D. Br. Staške
vičiai iš Montrealio, R. P. Kūrai 
ir A. Petrašiūnas iš Londono, Ant. 
Staškevičius iš St. Jean, Que., J. 
Krištolaitis iš Waterdown, Ont.,
K. Deksnys iš Burlingtono ir J. S. 
Paketūrai iš West Lorne.

— LN reikalingas nuolatinis tar
nautojas tvarkos ir valymo dar
bams. Skambinti T. Stanuliui 532- 
3311.

— Gautas laiškas Petrui Čiur
liui, kreiptis į LN raštinę.

— A. a. Adelės Dauginienės at
minimui vietoj gėlių aukojo Lie
tuvių slaugos namams: $100 — L. 
Girinis-Norvaiša; $75 — adv. A. 
Pacevičius; $55 — T. Stanulis; 
$50 — A. V. Bersėnai, J. Norkus; 
$30 — L. M. Malinauskai; $25 — A. 
Byszkiewicz, A. Skilandžiūnienė; 
$20 — J. Z. Stravinskai, J. Pace- 
vičienė, E. Pamataitis; $10 — J. 
Adomavičienė, V. Marcinkevičius, 
E. Sagevičius, D. R. Sonda, D. Se- 
relis, M. V. Tamulaičiai, S. Unde- 
rys; $5 — G. Sendžikas ir E. Tamu- 
lionienė. Aukotojai gali įnešti au
kas “Paramoje” sųsk. nr. 8711 — 
“Labdara” (Lithuanian Nursing 
Home Fund).

— Nauji LN nariai sumokėjo po 
$100: Leonas Radzevičius, Danutė 
Krilavičiūtė-Slykhuis, Romas Kri- 
lavičius, Valdas Samonis ir Roma 
Seniūnaitė.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už tokių ma

lonių staigmenų, suruoštų man 
mūsų pirmagimio proga. Ypatingas 
ačiū p. Balčiūnienei, kurios 
jaukiuose namuose įvyko tas po
būvis ir vaišės. Dėkoju visom, 
kurios prisidėjo prie tokios gražios 
ii- naudingos dovanos. Jūsų nuošir
dumas liks mums neužmirštamas. 
Dėkinga —

Loreta Kunnapuu
A. a. Juozo Domeikos atmi

nimui žmona Stefanija paau
kojo Tautos fondui $50.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Mišių tarnautojai — Tomas 

Bacevičius ir Linas Underys da
lyvavo specialioje iškilmėje Šv. 
Mykolo katedroje ir buvo apdo
vanoti kardinolo Carterio meda
liais.

— Pakrikštytas: Arvydas-Albi- 
nas-Juozas, Arvydo ir Dianos 
Blauzdžiūnų sūnus.

— KLK moterų dr-jos Prisikėli
mo parapijos skyriaus susirinki
mas — lapkričio 29 d., po 11.30 v. 
Mišių, Parodų salėje.

— Uždaros moterų rekolekcijos 
bus gruodžio 11-13 d.d. augusti- 
nijonų vienuolyne, King City, Ont. 
Rekolekcijas ves kun. dr. V. Ski- 
landžiūnas. Registruotis kleboni
joje arba pas N. Slivinskienę 447- 
6043.

— Uždaros rekolekcijos vyrams
— gruodžio 4-6 d.d. augustinijo- 
nų vienuolyne, King City, Ont. 
Rekolekcijas ves prel. V. Balčiū
nas. Registruotis parapijos raš
tinėje sekmadieniais arba skam
binti 533-0621.

— Parapijai aukojo: $550 — H. 
Briedikienė; $200 — B. Staliorai- 
tienė; $100 — R. H. Simanavičiai, 
A. A. Laurinaičiai, M. Danielius, 
A. Banelis; $60 — D. Styra; $50 — 
I. M. Ehlers, A. Letkeičienė, A. 
Skėrienė, U. Žilinskienė; “LKB 
kronikai”: $200 — A. D. Bražiai; 
Relig. šalpai: $250 — A. E. Abro
maičiai; $100 — B. Stalioraitie- 
nė; vyskupo fondui: $100 — B. 
Stalioraitienė; pranciškonų klie
rikų fondui: $200 — P. Skrupskas; 
$100 — B. Stalioraitienė; $50 — S. 
Mazlaveckienė, K. Rukšienė; Lie
tuvos krikščionybės jubiliejui: 
$500 — dr. J. A. Sungailos; $200
— B. S. Sakalai; $50 — J. B. Stan
kaičiai; vienuolynui: $518 — a.a. 
P. Gulbinskas (palikimu); novenai: 
$100 — A. Arštikaitis, J. Lapavi- 
čius; $60 — K. Rukšienė; $50 — P. 
Barbatavičius, M. Danielius, R. G. 
Petrauskai, dr. M. Ramūnienė, A. 
Volungė, A. M. Žižiai; $40 —J. Ig
natavičius; vargonų vajui: $518 — 
a.a. P. Gulbinskas (testamentu); 
$250 — Č. B. Joniai; $100 — S. Dab- 
kus, M. K. Janeliūnai, A. Zarem
baitė; $60 — M. Raškauskienė.

— Mišios lapkričio 22, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už Klemenso šeimų, 
9.20 v.r. — už a.a. Vytautų Vinge
lį, 10.15 v.r. — už Vėlinių novenai 
pavestuosius, už N. P. M. seserų 
gyvus ir mirušiiis geradarius, 11.30 
v.r. — už gyvus ir mirusius para
pijiečius, 7 v.v. — už a.a. Elzbie- 
tų ir Petrų Šlekius.

Lietuvos krikščonybės sukak
ties iškilmės lapkričio 14-15 
buvo dvasinės atgaivos dienos. 
Tautiečių dalyvavimas visuose 
renginiuose buvo labai gau
sus (išskyrus Lietuvos vėlia
vos iškėlimą). Įspūdingas bu
vo religinis koncertas, kurio 
programą atliko jungtinis cho
ras — 167 asmenys. Ryersono 
teatro salė buvo pilnutėlė 
klausytojų. Gausi buvo ir eise
na katedron miesto centro gat
vėmis. Naktinis budėjimas ka
tedroje taip pat susilaukė ne
mažai lankytojų. Labai gražiai 
reiškėsi jaunimas. Toronto ka
tedra per sekmadienio pamal
das buvo pilna vien lietuvių. 
Pamaldos buvo labai įspūdin
gos. Iškilmės baigtos bendru 
pokyliu Anapilio salėje, kur 
pagrindinę kalbą pasakė prof. 
V. Skuodis. Iškilmių aprašy
mas su St. Dabkaus nuotrauko
mis bus sekančiuose “TŽ” nu
meriuose.

“The Toronto Sun” 1987. XI. 
15 “Lifeline letters” skyriuje 
išspausdino straipsnį apie 
vysk. J. Steponavičių, Vil
niaus vyskupą, ištremtą į Ža
garę jau 26 metai. Straipsny
je raginami skaitytojai savo 
laiškais paremti 25 JAV sena
torių prašymą Sov. Sąjungos 
relig. reikalų tarybos pirmi
ninkui Konstantinui Charče- 
vui baigti vyskupo ištrėmimą. 
Nurodomas ir adresas; Mr. K. 
Kharčev, 119121 Moscow, Smo
lensky Blvd. 11-2, USSR. Taip 
pat raginami skaitytojai ra
šyti paguodos laiškus vysk. 
J. Steponavičiui šiuo adresu: 
Lithuanian SSSR, USSR, 
235647 Žagarė, Joniškio, Žda- 
novo 5-2.

Dosnus lietuviškos spaudos 
rėmėjas torontietis Bronius 
Narbutas, įvertindamas “Tė
viškės žiburių” pastangas iš
eivijoje, atsiuntė $300.

Evangelikų teologijos fakul
teto biblioteka Mainzo uni
versitete, gavusi vokišką lai
dą knygos “Nemarus mirtinga
sis” apie arkivyskupą Teofi
lių Matulionį, atsiuntė padė
kos laišką. Lietuviškoji kny
gos laida baigiama išplatinti 
— liko tik keliolika egzemp
liorių.

Lietuvos kariuomenės atkūrimo metiniųuju „I « MINĖJIMUS
M MONTREAL

ir sotūs pietūs, kuriuos paruošė M. 
Vaupšienė su savo talkininkėmis. 
Didžioji ir bendra loterija pra
džiugino daugelį dalyvių.

Montrealio jaunimo “Gintaro” 
ansamblį šiuo metu sudaro dvi 
grupės — veteranų ir studentų. 
Veteranams vadovauja Kristina 
Gustainienė ir Linas Staškevičius. 
Jų repeticijos vyksta sekmadienio 
vakarais 6 v. AV parapijos salėje. 
Studentams vadovauja Silvija Staš- 
kevičienė. Jų repeticijos vyksta 
taip pat sekmadieniais 12 v. toje 
pačioje salėje. Algio Lapino pra
ėjusį sezonų suorganizuotas “Ginta-

Lietuvos kariuomenės šventė bus 
lapkričio 22 d. AV parapijos salė
je. Meninę programų atliks vyrų 
choras, vadovaujamas muz. Alek
sandro Stankevičiaus.

Metiniai AV parapijos pietūs bu
vo suruošti lapkričio 8 d. Salę už
pildė ne tik kasdieniniai parapi
jiečiai, bet ir šventiniai, kurie 
pasirodo tik per didžiųsias šven
tes. Pradžioje parapijos komiteto 
pirm, sklandžiai visus pasveikino 
ir pakvietė Montrealio vyrų oktetų 
atlikti programų. Oktetas, vadovau
jamas muz. A. Stankevičiaus, pa
dainavo keturias smagias dainas.

rengiamas 
lapkričio 22, 
sekmadienį, 
3 v.p.p., 
Toronto 
Lietuvių 
namuose.
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Paskaitą skaitys - visuomenininkas Stasys Jokūbaitis.
Meninę programą atliks sol. 4. Simanavičius, akompaniatorė
D. Rotkienė ir tautinių šokių grupė “Atžalynas”, vadovaujamas
V. Vitkūnaitės ir A. Zenderienės.
Minėjimo dalyviai bus pavaišinti kava su skanumynais.
Minėjimą rengia ir visus dalyvauti nuoširdžiai kviečia - Toronto VI. Pūtvio šaulių kuopa

kurios publikos buvo labai šiltai 
priimtos. AV klebonui kun. Juozui 
Aranauskui palaiminus visus susi
rinkusius ir valgius, sekė skanūs

tema:

Toronto Lietuvių namuose š.m. lapkričio 28, šeštadienį, 7 v.v., 
žurnalo “Tautos gyvybė” Čikagoje redaktorė Birutė Kemežaitė 

skaitys p.jsivin

“Kritiškas žvilgsnis į išeivijos spauda/’.
Joje bus apžvelgiama periodinė išeivijos spauda, kryptis bei ateities perspektyvos. 

Po paskaitos bus atsakoma į klausimus. Visi, suinteresuoti lietuviška spauda, 
kviečiami dalyvauti. įėjimas - laisva auka. Rengia - TLN kultūrinė komisija
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su menine programa ir B. Stanulienės paruošta vakariene (vyks J 
►* š. m. gruodžio 5, šeštadienį, 6 v.v., Toronto Lietuvių namuose. ♦< 
*♦ Meninę programą atliks Toronto lietuvių vyrų choras “Aras”, solo Vacys Verikaitis, J 
♦ sol. Rimas Strimaitis, akompaniatorius Jonas Govėdas J
*♦ Kviečiame bilietus įsigyti iš anksto sekmadieniais po pamaldų Prisikėlimo ir Lietuvos kankinių parapijų * 
*♦ salėse arba Toronto Lietuvių namuose pietų metu. Dėl rezervacijų skambinti H. Stepaičiui 233-8396. * 
'♦ Bilietų kaina-$15.00. Kanados lietuvių fondas ♦

rėlis” ir gražiai pasirodęs per Mo
tinos dienos minėjimą, atrodo, 
irgi netrukus pradės savo repeti
cijas.B.S.

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1 L7
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W Vaidina Toronto teatras “Aitvaras” įįl 
režisuojamas E. Dauguvietytės-Kudabienės, 
Toronto Lietuvių namuose, 1987 m. gruodžio 13, sekmadienį, 3.30 v.p.p. &

(X įėjimas: suaugusiems - $6.oo, Kviečiame visas ir visus!
pensininkams ir studentams - $5.00. Aitvariečiai

Prof. Vytautas Skuodis su 
žmona Irena ir dukra Daiva 
Skuodyte, lydimi dr. Onos Gus
tainienės, lapkričio 13 d. ap
lankė Anapilį ir “TŽ” redakci
ją bei spaustuvę, kur turėjo 
informacinį pasikalbėjimą. Į 
Torontą jis atvyko dalyvauti 
Lietuvos krikščionybės sukak
ties iškilmėse, kviečiamas iš
kilmių rengėjų komiteto. Bū
damas Toronte, jis turėjo spau
dos konferenciją, aplankė vi
są eilę valdžios pareigūnų, 
pasakė pagrindinę kalbą baig
miniame iškilmių renginyje — 
pokylyje. Be to, jis buvo nu
vykęs Otavon, kur susitiko su 
federacinės valdžios atsto
vais.

“Toronto šviesų kavalkada” 
rengiama lapkričio 20 d., 7 v.v., 
Nathan Phillips aikštėje kalė
dinės eglutės iškilmė. Miesto 
burmistras vienu mygtuku už
degs šviesas ant 50 pėdų aukš
čio eglės ir kitas rotušės švie
sas — apie 100.000. Choras gie
dos kalėdines giesmes, čiuožė
jai ant ledo atliks dailiojo 
čiuožimo programą. Šviesos 
bus uždegtos ir centrinėse To
ronto gatvėse, prie didžiųjų 
pastatų.

Kanados lietuvių fondas 
rengiasi paminėti savo veik
los 25-rių metų sukaktį gruo
džio 5, šeštadienį, specialiu 
koncertu ir pokyliu Toronto 
Lietuvių namų salėje. Ji kvie
čia visus tautiečius ir organi
zacijas, ypač gavusias Fondo 
paramą, dalyvauti šioje iškil
mėje bei prisidėti prie Fondo 
augimo.

Daugiakultūrių reikalų mi- 
nisteris D. Crombie pranešė, 
kad Barbados salos ateivių są
jungai paskirta $40,000 koor
dinacinei raštinei išlaikyti 
ir bendruomenės projektams 
vykdyti.

AfA 
ADELEI DAUGINIENEI 

mirus,

klubo narius - VALTERĮ, VALĮ ir RIČARDĄ bei visus 
jų artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Medžiotojų iržūklautojų klubas "Tauras"

AfA 
ADELEI DAUGINIENEI

mirus,

sūnui VALTERIUI su šeima ir visiems giminėms 
bei artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą 

liūdesio valandoje-

G. D. Bonner H. V. Granke
S. A. Podsadecki P- A. Zander
V. Vitkūnaitė J- J- Vitkūnai

Medžiotojų ir žūklautoji! klu
bas “Geležinis vilkas” Sudbu- 
ryje, remiantis lietuvišką 
spaudą, neužmiršo ir “Tėviškės 
žiburių” — atsiuntė $25.

Užuojautoje a.a. J. Kasiulio gi
minėms “TŽ” 46 nr. įvyko klaida, 
priimant tekstą telefonu: turi būti 
Elenai Girdvainienei, o ne Gerd- 
vainienei.

B. Stalioraitienė, “TŽ” skai
tytoja ir dosni rėmėja, atsiun
tė šiam savaitraščiui paremti 
$100 auką, atnaujino savo ir 
kitų dviejų skaitytojų prenu
meratas, minėdama a.a. Juozo 
Stalioraičio šešerių metų mir
ties sukaktį.

Dail. Reginos Žiūraiiienės 
paveikslų parodos oficialus 
atidarymas “The Old Bronte 
Post Office Gallery” patalpoje 
Oakvillės mieste įvyko lapkri
čio 13 d. Dalyvavo labai gau
sus būrys lankytojų, daugiau
sia lietuvių. Visi gėrėjosi 
aliejiniais dailininkės pa
veikslais, vaizduojančiais Ka
nados Rocky kalnus. Ir šioje 
parodoje dailininkė atskleidė 
savo pomėgį gamtai, kuri jos 
kūryboje užima centrinę vietą. 
Po parodos atidarymo lankyto
jai buvo pakviesti į netoli 
esančius Žiūraičių namus, kur 
buvo suruoštas vaišingas pri
ėmimas.

ITA C* MONTREALIO LIETUVIŲL.I I KREDITO UNIJA
1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8

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

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAS - virš $23,000,000 REZERVAS - virš $750,000.

MOKA UŽ:
Certifikatus ........... ...... 9 % Taupymo-special................ 5’/4%
Term, indėlius:

...... 8’/4%

......  7’/4%

Taupymo - su gyv. dr........... 5 %
1 metų ...........
180 d.-364 d. Taupymo - kasdienines...... 43/4%

120 d. - 179 d. ......  7 % Einamos sąsk......................... 4'/2%
60 d. - 119 d. ......  63/4% • RRIF - RRSP - term............. 9’/4%
30 d. - 59 d..........  6'/2% RRIF - RRSP - taup.............. 6’/4%

IMA UŽ: 
Nekiln. turto nuo 10'/?%, asmenines - nuo 103/4%

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

birute spudas,b.a.
sales representative

RfžžkIBK
homecentre inc., realtor 

an independent member broker

DAVENPORT ir DOVERCOURT. - Dviejų aukštų trijų 
miegamųjų, visai naujai atremontuotas namas. Garažas. $239.000.
BAYVIEW ir ROYAL ORCHARD BLVD. - Keturių miegamųjų, 
dviejų aukštų, “Tudor”, $269.500.
DUNDAS ir RONCESVALLES. - Dviejų aukštų, trijų butų namas. 
Pajamos - $2000.00 per mėnesį, $169.900.
1280 dundas street west 
toronto, Ontario M6J 1X7 
res: 445-9469

TORONTO
Klivlande mirusiai dr. Alek

sandrai Pacevičiūtei-Klimie- 
nei prisiminti paaukojo Kana
dos lietuvių fondui: $25 — A. 
Aperavičienė, G. Balčiūnienė, 
A. ir S. Sakai, K. B. Lukošiai; 
$20 — V. G. Balsiai, A. Kerbe- 
rienė.

Žymus slovakų veikėjas, bu
vęs ministeris ir profesorius, 
dr. J. Kirschbaum, dalyvavęs 
kun. J. Staškaus ir kun. Pr. Gai
dos kunigystės sukakčių šven
tėje Anapilyje, atsiuntė padė
kos laišką, kuriame tarp kitko 
sako: “Šv. Mišios ir priėmimas 
buvo labai įspūdingi, taip pat 
šventovė ir salė. Be abejonės, 
lietuviai yra puiki bendruo
menė”.

Jaunimo kongreso loterijo
je, surengtoje Kanados lietu
vių jaunimo sąjungos lapkri
čio 7 d. Toronto Lietuvių na
muose, laimėjo: P. Girčys iš 
Mississaugos — $500, D. Peat 
iš Toronto — metinį slidinin
ko pasą Loreto slidvietėje, B. 
Venslovas iš Stoney Creek — 
meno kūrinį, Simanavičius iš 
Islingtono — nemokamą “piz- 
zą” ištisiem metam, A. Mingė- 
la iš Hamiltono — $50.

• Užsakykite “Tėviškės žiburius” 
kaip dovaną jaunavedžiams.

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.

535-2500
Kanados lietuvių jaunimo są

junga dėkoja visiems, kurie 
aukojo VI-jam Pasaulio lietu
vių jaunimo kongresui Austra
lijoje paremti. Pavieniai as
menys, ypač organizuoti vie
netai, buvo labai dosnūs. Ka
nados atstovų kelionei jau su
rinkta, bet dar reikia paremti 
Pietų Amerikos ir kai kurių 
Europos kraštų jaunuolius. 
Jiems buvo žadėta ir jie ruo
šiasi. Prašome tuos, kurie 
dar neprisidėjo prie šio va
jaus, tai greitu laiku padary
ti. Trūksta apie $10,000. Če
kius rašyti: KLJ Sąjunga, 1011 
College St., Toronto, Ont. 
M6H 1A8. Mokestiniai pakvi
tavimai išduodami virš $15.00.

KLJS lėšoms teikti komitetas
Žurnalistas Roco Rossi 

dienraštyje “The Toronto 
Star” 1987. X. 13 paskelbė 
straipsnį “Multiculturalism 
must include all”, kuriame 
įrodinėja, kad dabartinis 
daugiakultūrių reikalų min. 
D. Crombie rūpinasi tik vadi
namais “etnikais”, o anglų, 
prancūzų ir indėnų reikalais 
rūpinasi kitos ministerijos. 
Kanados vyriausybėje esą tu
rėtų būti kultūros ministeris, 
apimąs Kanados kultūrą, kuri 
iš esmės yra daugiakultūrė. 
Tuo būdu kanadiečiai savo tu
rimu savitumu esą išsiskirtų 
iš kitų pasaulio kultūrų.

MOTERIS, 60 metų amžiaus Įieš
ko kambario šeimoje. Skambinti tel. 
245-9990.

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


