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Lietuva — lietuviams
Taiklų tiesos žodį ištarė Edita Nazaraitė “TŽ” 46 (1969) nr., 

visai kitu galu atsukdama “bėgimą iš paskos”, aiškintą “Akira
čiuose” Z. V. Rekašiaus. Manding, dar tik pradžia visų tų kalbų 
apie permainas, švelnėjimus ir išeivijos ryšius su tautos kamie
nu. Gerai, kad aiškinamasi, kad gyvenama tuose suraizgytų su
pratimų sopuliuose, kurie mums visiem priklauso. Skaudu, kad 
okup. Lietuvoje dešimtmečiais užsitęsusi prievarta, baimė dėl 
laisvesnės minties, “suidealintas” karjerizmas, aklas netiesos 
ir tikrovės priėmimas ardo ir blaško tautinę sąmonę. Štai visuo
tiniame profsąjungos susirinkime 1987 m. rugsėjo 10 d. kažkoks 
Bute dėstė, kad Vilniuje dabar gyvenančios 99 tautybės ir klau
sia “kokia nacija turi imti viešpatauti . . . kur kitus dėti?” ...

Tai pataikūniškas balsas, labai užgiriamas okupanto, ku
ris mielai ateities Lietuvą vaizduojasi be lietuvių. Todėl kiek
vienas tautiškesnis užsiangažavimas pataikūnų tuojau tapati
namas su “baisiuoju nacionalizmu”, fašizmu ar kokia kita link
me, kuri okupanto planams nepritaria. Jei kas Vilniuje išdrįs
tų viešai skelbti, kad LTSR priklauso lietuviams, toks be abe
jonės susilauktų bausmės, būtų apšauktas fašistu, Sovietijos 
šmeižiku. O iš tikrųjų, kokia gi čia blogybė, jei rusams priklauso 
Rusija, ukrainiečiams Ukraina, lietuviams Lietuva! Kaip dėl to 
nukentėtų socialistinės visuomenės kūrimas, kurio taip siekia 
(bent žodžiais) Kremliaus ponai? Pataikūniškas “99 nacijų” mai
šymas viename katile reikalingas ne socializmo gerovei, bet ru
sų imperialistams, po raudona vėliava nešantiems tą pačią ver
giją kaimyninėms tautoms, tą pačią, kurią nešė carai. Taigi, kol 
tokio pataikūniško elemento, nepaisančio savo tautos reikalų 
tenai pakankamai bus, sunkiai vystysis artimesnio bendravimo 
ryšiai, nes pokalbiuose turi abiem pusėm rūpėti lietuvių reika
lai, o ne kokių kitų “nacijų”.

Kai kuriems optimistams atrodo, kad bendradarbiavimo 
mostai iš Vilniaus yra nuoširdūs. Vis dėlto tuo reikėtų abejoti. 
Norom nenorom čia išnyra naudos klausimas. Sunku patikėti, 
kad Vilniaus pareigūnai be niekur nieko jau ir būtų tokie geri 
“ganytojai”, kad jiems kiekviena “paklydusi avelė” išeivijoje 
būtų tokia svarbi ir jiems reikalinga. Žinant kiek daug tautiečių 
gyvena už dabartinės respublikos ribų, kyla klausimas, kodėl 
nesirūpinama anais kitais, dėl Stalino nedorybių patekusiais 
į vargą, kodėl vengiama kalbėti apie Gudijos lietuvius, kurie 
jau baigia nutautėti?

Kai kas teigs, kaip įprasta, kad tai Sovietų Sąjungos vidaus 
reikalas. Bet vargu, ar šitoks teigimas galėtų ką nors įtikinti, kai 
visur išdidžiai pabrėžiama esą daug darbų, kurie atliekami tik 
respublikos vadovybės nutarimais. Negi lietuvių likimas kur 
nors kitur, ne vien laisvuose Vakaruose, jiems taip ir nerūpėtų? 
Kad rūpinamasi Vakarų išeiviais, nesunku suprasti. Už teikia
mus kultūrinius mainus, už lituanistinius kursus, už leidimus 
plačiau po kraštą pavažinėti, už tą ir aną iš mūsų “nedaug” pra
šoma - tik politinės tylos ... Ar Vilniaus strategams kada nors 
pavyks išeiviją politiškai nutildyti, nuo to ir priklausys tolimes
nės bendradarbiavimo šnekos. Viltys dedamos į politiškai ma
žai tesiorientuojantį jaunimą, į vadinamąsias išeivijos libera
lų grupes, profesionalus, kurie universitetuose išmoko žiūrėti 
į visą Lietuvos bylą daugiau iš šono arba teorinėmis mintimis 
kurti laisvas perspektyvas ir tuo mėginti lipti į aukštesnes sam
pratų ir išvadų pakopas.

Sakoma, kad pasaulis sukasi į “kairę”. Gal dėl to ne vienas 
nori būti pranašu, nori atspėti, kaip jau dabar reikėtų tam ruoš
tis, kokios pusiausvyros laikytis tautos reikalų sprendimuose, 
santykiuose su kaimynais. Be abejonės, feodalizmo ir dvarų lai
kai pasibaigė. Žinotina tik viena, kad posūkyje į kairę komuniz
mas nėra atsakymas. Lenino proletariato diktatūra žmogui nie
kada nebus priimtina. Ji negali būti idealas jau vien dėlto, kad 
tai diktatūra. Poslinkiuose į kairę žmogus šiandien jau jieško 
kitokių atsakymų, labiau sutampančių su žmogiškąja prigimti
mi, kuri nesiduoda pavergiama ir garbina tik tuos, kurie ją my
lėjo ir myli. . , ...C. Senkevičius

KANADOS ĮVYKIAI

Laisva prekyba su Amerika

Pasaulio įvykiai
BALSUOTOJAI LENKIJOJE ATMETĖ SAVO KOMUNISTINIO 
režimo pasiūlytas ekonomines ir politines reformas. Referendu
mu balsuotojai buvo klausiami: ar jie pritaria seimo pašildy
tom griežtom ekonominėm reformom, kainas padidinančiom 
40-200% trejų metų laikotarpyje, ir ar jie nori paspartintų poli
tinių reformų? Gen. W. Jaruzelskis tikėjosi dalinių politinių re
formų dėka susilaukti pilno lenkų tautos pritarimo nepopulia
riom ekonominėm reformom. Referendumui patvirtinti Lenki
jos įstatymai reikalauja minimalaus 51% visų balsuotojų prita
rimo. Deja, referendumo klausimais balsavo tik 67% lenkų. Bend
roje visų lenkų lentelėje, įskaitant ir balsavime nedalyvavusius, 
ekonominėms reformoms pritarė tik 44%, politinėms - 46%. Bal

Metinėje Kanados ministerio 
pirm. B. Mulronio ir provincijų 
premjerų konferencijoje To
ronte šį sykį pagrindinis dė
mesys teko laisvai prekybai su 
Amerika. Diskusijose paaiškė
jo, kad ministerio pirm. B. 
Mulronio pasiektam laisvos 
prekybos susitarimui pritaria 
septyni premjerai, o juo ne
patenkinti yra trys: Ontario — 
David Peterson, Manitobos — 
Howard Pawley, Princo Edvar
do salos — Joe Ghiz. Įtakos 
jiems, matyt, turi laisvos pre
kybos sutartį atmetantys opo
zicinių Kanados partijų vadai 
— liberalų J. Turneris ir so
cialistų E. Broadbentas. Jie 
netgi yra įsipareigoję panai
kinti laisvos prekybos sutartį, 
jeigu Kanados parlamento rin
kimus laimėtų liberalai ar so
cialistai ir jeigu tokią sutartį 
su Amerika būtų spėjęs pasira
šyti ir oficialiai patvirtinti 
konservatorių vyriausybės mi- 
nisteris pirm. B. Mulroney. Ki
tokios nuomonės yra buvęs li
beralų ministeris D. Macdonal- 
das, vadovavęs ekonominius 
krašto reikalus tyrusiai komi
sijai. Jis ne tik pasiūlė laisvą 
prekybą su Amerika, bet ir kri
tiškai sutinka J. Turnerio ir E. 
Broadbento pažadą tą sutartį 
panaikinti, laimėjus parla
mento rinkimus. Pasak D. Mac- 

donaldo, tai yra tik propagan
dinis triukas balsams žvejoti, 
nes joks Kanados ministeris 
pirmininkas nesieks tokios 
ekonominės įtampos su JAV.

Sunkiai besuprantama ir On
tario liberalų premjero D. 
Petersono laikysena, kritikuo
janti sutarties projektą, kai 
jo paragrafai dar nėra oficia
liai paskelbti. Taikliai jam 
atsikirto Saskačevano premje
ras G. Devine. Esą Ontario pre
mjeras D. Petersonas rauda, 
kad laisvoji prekyba pažeis 
ekonominį Kanados savaran
kiškumą ir net jos kultūrą, 
kai 85% Ontario eksporto jau 
dabar tenka Amerikai. Šios 
prekybos dėka Ontario pro
vincija tapo turtingiausia vi
soje Kanadoje. Praturtėti lais
va prekyba su Amerika nori ir 
kitos Kannados provincijos. 
Daug kam artrodo, kad Onta
rio premjeras D. Petersonas, 
kritikuodamas laisvos preky
bos sutartį, tikisi tapti Ka
nados liberalų vadu ir jos mi- 
nisteriu pirmininku, kai anks
čiau ar vėliau turės pasitraukti 
didesnio populiarumo nesusi
laukęs J. Turneris. Tada rimtu 
kandidatu taps Ontario libe
ralų premjeras D.Petersonas, 
palaužęs politinį nugarkaulį 
šioje provincijoje keturis

Lietuvos laisvės ir žmogaus teisių kovotojas prof. VYTAUTAS SKUODIS, septynerius metus kentėjęs sovieti
niuose kalėjimuose bei lageriuose, buvo išleistas su šeima emigruoti Amerikon. Lankydamasis Toronte, 1987 m. 
lapkričio 14 d. aplankė ir Maironio mokyklų. Jį pasveikino bei gėles įteikė parengiamojo skyriaus mokiniai. Juos 
stebi mokyklos vedėja mokytoja GIEDRA I’AULIONIENĖ Nuotr. R. Pranaičio
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Neramios Baltijos respublikos
Apie jas rašo vokiečių ir prancūzų spauda

V. Vokietijos dienraštis 
Frankfurter Allgemeine Zei- 
tung (XI. 12) rašo apie nera
mius baltiečius. Neramumai 
nesiliauja. Maskva liepia su
stiprinti mokyklose politinį 
mokymą. Bet taip nieko nega
lima nuraminti. Laikraščio 
nuomone, “pagilintas” istori
jos mokymas veikiausiai pasi
liks prie naujausios Baltijos 
valstybių istorijos klastočių. 
Estams, latviams, lietuviams 
nerūpi taip ar šiek tiek kitaip 
parengta propaganda. Jiems 
rūpi tautinė egzistencija, ku
riai gresia rusinimo politika.

Agresyvus rusinimas
Frankfurto laikraštis tęsia: 

latviai savo respublikoje su
daro vos truputį daugiau kaip 
pusę gyventojų, estai — ma
žiau kaip du trečdalius. Visose 
trijose Baltijos respublikose 
rusų kalba stumia vietos kal
bą iš viešojo gyvenimo. Visų 
pirma rusiškai kalbama parti
jos vadovybėje. Estas, latvis 
ar lietuvis gali tik rusiškai 
doktorato darbą rašyti. Sov. 
Sąjunga nuo ketvirtojo dešimt
mečio vidurio suvokia save 
kaip rusišką imperiją ir nori 
kitas tautas sutirpdyti rusiš
kume. Ar kas nors prie Gorba
čiovo pasikeis? — tokiu klausi
mu baigia savo pastabas apie 
neramiuosius baltiečius Frank
furter Allgemeine Zeitung.

Nutylimi faktai
Į tą klausimą savaip atsa

ko Herbertas Krempas dien
raščio Die Welt (XI. 11) redak
ciniame straipsnyje “Ką jis 
nutylėjo”. Krempas pažymi, 
kad Gorbačiovas revoliucijos 
šventės kalboje užsiminė 
1939-jų metų sutartį, bet nu
tylėjo slaptuosius jos proto- 

dešimtmečius viešpatavusiem 
konservatoriam.

Ministeris pirm. B. Mulroney 
laisvos prekybos sutartį su 
JAV prez. R. Reaganu yra pasi
ryžęs pasirašyti 1988 m. sausio 
2 d. Tikimasi, kad ją iki to lai
ko patvirtins JAV kongresas. 
Kanados užsienio prekybos su
tartis tvarko ne provincinės 
vyriausybės, o federacinė vy
riausybė Otavoje. Ministeriui 
pirm. B. Mulroniui pakanka 
Kanados parlamento pritari
mo, o jame jis turi tvirtą kon
servatorių daugumą. Sutarties 
patvirtinimas yra užtikrintas 
atstovų rūmuose. Kliūties ga
lima būtų susilaukti tik libe
ralų daugumą turinčiame se- 

(Nukelta į 8-tą psl.) 

kolus, dėl kurių Baltijos vals
tybės pateko Sov. Sąjungon. 
Laikraštis klausia. kodėl 
Gorbačiovas nutyli, kad Euro
pa nuo 1939 įli 1945 metų du
kart buvo daloma? Klausimas 
sunkiai atsakomas, nes viskas, 
kas buvo suderėta tarp Hitle
rio ir Stalino, yra žinomi ak
tai, istoriškai ištirti ir pa
skelbti.

“Viešumo” atradėjas infor
muotos pasaulio viešumos aki
vaizdoje pasirodo diletantas 
manipuliatorius, kai nurodo 
tik gynybinį sutarties aspek
tą ir jos padarinius bei ofen- 
zyvinį pobūdį skandina atmin
ties skylėje, rašo Krempas. 
Jisai siūlo tokią išvadą: isto
rinės tiesos negalima sužaloti 
— ji atauga. Bet tokie istori
jos sudurstymai kaip Gorba
čiovo neišvengiamai moko, 
kad negalima pasitikėti tuo, 
kuris tokiu būdu mėgina šva
riai skalbti.

Politika praeina
Miunchene leidžiamas sa

vaitraštis Beyernkurier (XI. 
14) skelbia Alekso Peterio 
skiltį apie Baltijos valstybes. 
Jis rašo: sovietinė politika 
su Baltijos valstybių aneksi
ja sukūrė faktus, kurie atrodo 
nepakeičiami. Tačiau patys pa
liestieji, Baltijos tautos, 
žiūri kitaip. Viena, jos nori 
išlaikyti savo tautinį savaran
kiškumą — pasilikti lietuviais, 
estais, latviais. Tai pats tei- 
sėčiausias dalykas, kokį gali
ma įsivaizduoti. Antra, jos ži
no, kad politikos faktai, isto
riškai žiūrint, dažnai reliaty- 
vėja; politika dažnai praeina, 
istorija lieka. Daugybė baltie- 
čių gyvena viltimi, kad vieną 
dieną jie vėl priklausys lais
voms tautoms.

Autorius teigia, kad baltie- 
čiai deda savo viltis į Reaga- 
no ir Gorbačiovo susitikimą 
gruodžio 7-ją. Trys žinomi bal- 
tiečių teisių gynėjai — Vytau
tas Skuodis, latvis Rolandas 
Silaraupas ir estas Tiltas Ma- 
disonas prašė Amerikos prezi
dentą spausti Kremliaus va
dovą, kad jis daugiau laisvės 
duotų Baltijos valstybėms, 
ypač leistų laisvai reikšti 
nuomones ir išpažinti religiją.

Savaitraščio Bayernkurier 
bendradarbis irgi primena 
rugpjūčio 23-sios demonstraci
jas, rašo apie baltiečių ir ru
sų tarpusavio: neapykantą, ku
ri prasiveržia ir sporto žaidy
nių proga. Apie tai neseniai 
iš Vilniaus pranešė laikraštis 
Komsomolskaja Pravda.

Maironio minėjimai
Po šios vasaros manifesta

cijų Baltijos kraštuose Lietuva 
laukia, o Stalinas vartosi kape. 
Tokia antrašte išspausdino 
prancūzų savaitinis žurnalas 
L’Evenement du Jeudi savo 
specialaus korespondento 
įspūdžius iš Lietuvos, kurią 
jis neseniai aplankė. M. L. ini
cialais pasirašęs korespon
dentas straipsnį pradeda taip:

Užsieny tai buvo vos paste
bima. Ir vis dėlto visą savaitę 
Vilniuje buvo minimas Mairo
nis. Minimas, kaip tai mokama 
padaryti didžiosios Sov. Są
jungos respublikoje, net jei ji 
būtų, kaip Lietuva, nerami 
Baltijos respublika. Rašytojų 
sąjungos laikraštis Literatū
ra ir menas, tęsia korespon
dentas, išspausdino ilgą 
straipsnį. Dramos teatre bu
vo skaitomos jo poemos parti
jos ir vyriausybės elito aki
vaizdoje. Ir viskas rodoma per 
televiziją. Tą dieną draugas 
Stalinas turėjo apsiversti sa
vo kape, keikdamas visas savo 
dienas po mirties. Mat jo lai
kais Maironis buvo tiesiog nu
stumtas istorijos užmarštin. 
Pirmiausia dėl to, kad buvo 
kunigas, paskui dėl to, kad 
visa jo kūryba, Kremliaus nuo
mininko akimis, išreiškė per 
daug pragaištingą naciona
lizmą.

Korespondentas cituoja An
tano Drilingos žodžius: “Pats 
faktas, kad šiandien galima 
pagerbti Maironį ir iš naujo 
leisti jo kūrinius yra aiškiau
sias įrodymas, jog persitvar
kymas laimėjo Baltijos kraš
tuose”.

Maironio reabilitavimu 
džiaugiasi ir Aukščiausiosios 
tarybos prezidiumo sekreto
rius Jonas Gureckas, kuris, 
kaip visi Gorbačiovo malonės 
pliesti oficialūs pareigūnai, 
mėgina nevengti klausimų. 
Prancūzų žurnalo korespon
dentas rašo, jog kažkas jam 
pašnabždėjo, jog Gureckas 
esąs Vilniaus Gorbačiovas, 
nors jis pats užaugo partijoje 
Stalino laikais.

Toliau autorius primena 
rugpjūčio 23-sios demonstra
ciją Vilniuje ir kitose Balti
jos respublikų sostinėse, ateiz
mo muziejumi paverstą švent- 
tojo Kazimiero šventovę, trem
tinį Vilniaus vyskupą Stepo
navičių. Straipsnis papuoštas 
mažu spalvotu Gorbačiovo 
atvaizdu, kuriame į akis krin
ta lietuvių tautinės spalvos 
— geltona, žalia, raudona. Lmb. 

savusiųjų grupėje ekonomines 
reformas rėmė 64%, politines - 
69%. Jų skaičius betgi nepasie
kė įstatymu reikalaujamo mi
nimumo - 51% visų balsuotojų 
Lenkijoje. Komunistinis gen. 
W. Jaruzelskio režimas ne
sustabdys planuotų reformų, 
tačiau dabar jos bus vykdomos 
lėtesniu žingsniu. Bus ven
giama staigaus ir didelio kai
nų pakėlimo, atmesto balsuo
tojų. Lenkiją smaugia $35 bili
jonų skola užsieniui, menka 
zloto vertė.

Sustabdė rinkinius
Haičio respubliką beveik 

30 metų valdė Duvalier šeimos 
diktatūra, pradėta tėvo Fran
cois, tęsiama jį pakeitusio sū
naus Jean-Claude, pernai pa
šalinto iš valdžios ir su pasi
grobtais turtais pasitraukusio 
Prancūzijon. Pirmuosius lais
vus rinkimus buvo įsipareigo
jusi pravesti karinė valdžia 
su savo vadu gen. H. Namphiu. 
Prezidento rvvkimai turėjo 22 
kandidatus, 104 vietų parla
mento - 328. Rinkimų prižiū
rėti atvyko atstovai iš užsie
nio. Kariuomenė staiga sustab
dė apsaugą. Rinkiminėse apy
linkėse žudynes pradėjo Pran
cūzijoje sėdinčio dikaktato- 
riaus J. C. Duvalier buvusios 
privačios milicijos teroristai, 
pirmosiomis rinkimų valando
mis nužudę apie 40 balsuotojų 
ir rinkimų pareigūnų, sužeidę 
beveik 100. Rinkimų komisija 
sustabdė rinkimus ir pasislė
pė. Susidarė įspūdis, kad dik- 
tatūron dabar taikstosi kari
nio režimo viršininkas gen. H. 
Namphy. Jungtinių Tautų sekr. 
J. P. Cuellarui jis betgi paža
dėjo naujus rinkimus ir val
džios atidavimą išrinktiesiems 
1988 m. vasario 7 d., kai bus 
minimos antrosios dikatoriaus 
J. C. Duvalier nuvertimo me
tinės. Antrųjų laisvų rinkimų 
pažadą skeptiškai sutinka Hai
čio gyventojai, nusivylę su
laužytu pirmuoju pažadu.

Užbaigs karą?
Per šiemetines Kalėdas su

kaks aštuoneri metai sovieti
nei invazijai Afganistanan. 
Sovietų Sąjungos kariuome
nės daliniai įsivėlė į nesibai
giančias kovas su laisvės Af
ganistanui siekiančiais parti
zanais. Besikeičiantys Krem
liaus vadai nedaug naudos su
silaukė ir iš naujuoju Afga
nistano kompartijos vadu 1986 
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Dail. Regina Žiūraitienė ir jos kūryba parodos proga

m. gegužės 4 d. paskelbto Na- 
jibo, Kabulo universitetą 1975 
m. baigusio gydytojo, kuriam 
teko būti saugumiečių virši
ninku. Nuo jo nusisuko net ir 
jaunesnysis brolis Sidikas, 
įsijungęs į A. Š. Masoudo par
tizanų grupę Pandžiro slėny
je. Afganistano klausimas iš
kils Vašingtone vykstančiuo
se prez. R. Reagano ir kom
partijos vado M. Gorbačiovo 
pokalbiuose. Pastarasis su
sitikime su JAV televizijos 
“NBC” tinklo atstovu pareiš
kė Afganistano klausimu tu
rįs naujų pasiūlymų prez. R. 
Reagan u i.

Dvylika mėnesių
Sovietų Sąjungos premjero 

pavaduotojas I. Rogačiovas 
jau prieš kelias savaites už
sienio žurnalistus Maskvoje 
įtikinėjo, kad Kremliaus va
dai yra padarę politinį spren
dimą atitraukti kariuomenės 
dalinius iš Afganistano. Esą 
tuo reikalu bus pradėtos nau
jos derybos 1988 m. Ženevoje, 
remiamos Jungtinių Tautų. Pa
našią mintį Kabule pakartojo 
ir Afganistano kompartijos 
vadas Najibas. Pasak jo, visi 
sovietų kariuomenės daliniai 
iš Afganistano galės būti ati
traukti per 12 mėnesių. Anks
čiau jis buvo numatęs šešio
lika mėnesių, o Pakistanas pil
no pasitraukimo reikalavo per 
aštuonis mėnesius. Ir Najibas, 
ir M. Gorbačiovas betgi nori, 
kad pirmiausia būtų sustabdy
ta vakariečių parama partiza
nams, juos pasiekianti per 
Pakistaną. Esą tada Afganis
tanan galės grįžti keturi mi
lijonai pabėgėlių iš Pakistano 
ir Irano. Šiuos pareiškimus 
Najibas padarė pagal naują 
mahometonišką konstituciją 
kompartijos sušauktame tauti
niame 1.500 atstovų parlamen
te. Salėn tuo metu bandė įsi
veržti partizanų vadas E. Mus
limas su savo vyrais. Kauty
nėse žuvo 20 afganistaniečių. 
Kabule tada sproginėjo parti
zanų raketos. Paruoštai maho- 
metoniškai konstitucijai pri
tarė kai kurie politikai ir gen
čių vadai. Ją oficialiai patvir
tino 1.500 sutelktų atstovų, 
prezidentu paskelbusių Naji- 
bą. Vakariečių diplomatų nuo
mone, šis propagandinis mos
tas yra bereikšmis. Sovietams 
pasitraukus, prez. Najibo vy
riausybė būtų nuversta per 
kelias minutes.
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Kelionė autobusu i Romą
Grupės lietuvių kelionė per Prancūziją, Monaco ir Italiją

Lenkijos vyskupų konferenci
ja 1987 m. lapkričio 6-7 d.d. Kiel- 
cuose pagerbė palaimintąjį ar- 
kiv. Jurgį Matulaitį, kuris mo
kėsi Kielei) kunigų seminarijo
je ir kurį laiką vikaravo vietinė
je vyskupijoje. Iškilmingas pa
maldas Šv. Juozapo šventovėje, 
koncelebruojant kardinolui Ma- 
charskiui, kardinolui Gulbinovi- 
čiui, 60 vyskupų ir daugeliui ku
nigų. Pastarųjų tarpe buvo ir iš 
Romos atvykęs vyriausias mari
jonų vienuolijos vadovas kun. D. 
Petraitis. Pamokslą pasakė kard. 
Gulbinovičius, išryškindamas jo 
asmenybės bruožus^ jo meilę sa
vajai tėvynei Lietuvai. Baigda
mas pamokslą, kardinolas kvie
tė tikinčiuosius, kurių buvo apie 
10.000, melstis už religijos lais
vę Lietuvoje ir Lenkijoje.

Prieš prasidedant vyskupų 
konferencijos posėdžiams, įvy
ko pal. Jurgiui Matulaičiui skir
tos svarstybos, prie kunigų se
minarijos atidengta paminklinė 
jo lenta, o seminarijoje buvo 
surengta palaimintojo gyveni
mą pavaizduojanti paroda.

Brazilijos dienraštis “Estado 
de Sao Paulo” 1987 m. rugsėjo 24 
d. išspausdino kun. Pr. Gavėno 
straipsnį, kurį redakcija pava
dino “Padre lituano contesta 
Boff’ (Lietuvis kunigas prieš
tarauja Boffui; pastarasis yra 
išlaisvinimo teologijos šulas, 
lankęsis Sov. Sąjungoje ir pa
reiškęs, kad ten nėra religijos 
persekiojimo). Straipsnio auto
rius, remdamasis faktais, ypač 
Katalikų komiteto tikinčiųjų tei
sėm ginti dokumentu, pavaizda
vo religijos priespaudą sovie
tų okupuotoje Lietuvoje. Pasi
naudodamas tuo straipsniu, Bra
zilijos parlamento narys Eliel 
Rodrigues rugsėjo 28 d. pasakė 
kalbą parlamento posėdyje, nu
šviesdamas tikrąją būklę Rytų 
Europoje. Tuo metu Brazilijo
je lankėsi Sov. Sąjungos užsie
nio reikalų min. E. Ševardnadzė. 
Minėtasis parlamento narys E. 
Rodrigues jam įteikė raštą, pa
sirašytą 17 parlamentarų, pra
šantį respektuoti religijos lais
vę Sov. Sąjungos valdomuose 
kraštuose.

Įtakingiausias V. Vokietijos 
dienraštis “Frankfurter Allge- 
meine Zeitung” plačiai aprašė 
Kaune įvykusį Lietuvos atgimi
mo dainiaus Jono Mačiulio-Mai
ronio gimimo 125 m. sukakties 
minėjimą. Prie Maironio kapo 
Kauno katedros šventoriuje ir 
aplinkinėse gatvėse po vidudie
nio Mišių buvo susirinkę apie 
3000 žmonių. Po vakarinių Mišių 
čia susirinko dar didesnė lie
tuvių minia. Minėjimo dalyvių 
galėjo būti apie 5000. Beveik 
iki vidurnakčio minia giedojo 
Maironio giesmes ir dainavo 
dainas. Buvo deklamuojami tė
vynės meilės poeto eilėraščiai. 
Kalbėtojai priminė Maironio 
reikšmę tautiniam Lietuvos at
gimimui ir jo aktualumą dabar- 
tiniem laikam. Šia proga buvo 
keliami ir religinės laisvės rei
kalavimai. Kai kurie kalbėtojai 
priminė Hitlerio-Stalino sutar
tį, pagal kurią Baltijos kraštai 
buvo prievarta įjungti į Sovietų 
Sąjungą. Kalbėtojai reikalavo 
Lietuviai grąžinti suverenumo 
teisę. Maironio minėjimas prie 
Kauno katedros praėjo labai ra
miai. Nors Saugumo pareigūnai 
filmavo minėjimo dalyvius, bet 
milicija laikėsi nuošaliai, ne
trukdydama minėjimo progra
mos.

Vatikano radijo dienraštis, ku
ris yra transliuojamas į visą pa
saulį daugiau kaip 30 kalbų, pa
skelbė žinią apie JAV atstovų 
rūmam pateiktą rezoliuciją, ku
ria Amerikos vyriausybė ragina
ma reikalauti, kad Sov. Sąjungos 
valdžia Lietuvos tikinčiųjų bend
ruomenei sugrąžintų Vilniaus 
katedrą. Dienraštis primena, 
kad Lietuvos sostinės Vilniaus 
katedra prieš daugiau kaip 30 

metų buvo iš tikinčiųjų atimta 
ir paversta meno galerija. Ame
rikos atstovų rūmam įteiktos re
zoliucijos autorius yra respubli
konų atstovas iš Pensilvanijos 
Robert Borski. Rezoliucijoje jis 
pabrėžia, kad Vilniaus katedra 
yra krikščionybės Lietuvoje lop
šys. Dėl to Lietuvos katalikam 
ji turėtų būti sugrąžinta Lietu
vos krikšto sukakties proga. Ro
bert Borski, be to, pažymi, kad 
1988 m. bus minimas Vilniaus 
katedros 600 m. sukaktis. Vil
niaus katedra buvo pastatyta 
vietoj senosios pagonių šventyk
los tuoj po Lietuvos krikšto at
naujinimo. Dienraštis toliau at
kreipia dėmesį į tai, kad Lietu
vos katalikai jau daug metų pa
kartotinai reikalauja sugrąžin
ti ne tik Vilniaus katedrą, bet 
ir kitas dvi šventoves, būtent 
Vilniaus Šv. Kazimiero, kuri yra 
paversta ateizmo muziejum, ir 
Klaipėdos Taikos Karalienės, 
kuri yra paversta koncertų sale. 
Šias tris šventoves grąžinti Lie
tuvos katalikų bendruomenei 
yra reikalavęs ir sukakties ko
mitetas, kuriam vadovauja Kau
no ir Vilkaviškio vyskupijų apaš
talinio administratoriaus pagal
bininkas vyskupas Juozas Preik
šas.

Iš sovietinės tremties 1987 m. 
spalio mėn. į Vilnių grįžo ilga
metis sąžinės kalinys Povilas Pe
čeliūnas. Jis buvo suimtas 1980 
m. sausio 9 d. Buvo apkaltintas 
bendradarbiavimu pogrindžio 
leidiniuose, tų pačių metų gruo
džio 20 d. nuteistas trejus me
tus kalėti griežto režimo lage
ryje ir penkerius metus pasilik
ti tremtyje. Atliko visą jam skir
tą bausmę. KGB prokuroras iš 
Maskvos 1987 m. sausio mėnesį 
mėgino įkalbėti Pečeliūnui, kad 
jis pasižadėtų nepažeidinėti 
sovietinių įstatymų, žadėdamas 
tuoj grąžinti į laisvę. Pečeliū
nas nerašė jokio pažado ir ne
prašė amnestijos, pažymėdamas, 
kad dėl to reiktų kreiptis kitu 
adresu, t.y. į tuos, kurie iš tik
ro laužo įstatymus, o ne į jį. Am
nestija gali būti taikoma tik nu
sikaltėliam, o jis nėra nusikal
tėlis. Jį, kaip nieku nenusikal- 
tusį ir neteisingai nuteistą, ga
li patenkinti tiktai absoliuti 
rehabilitacija. P. Pečeliūnas 
siūlė patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn tuos, kurie organi
zavo susidorojimo teismus, mė
gindami susidoroti su juo ir su 
kitais. Jis po 8 metų nelaisvės 
grįžo į Vilnių suvargintas fiziš
kai, sumenkęs kūnu, bet stiprus 
dvasia.

Kelmės ligoninėje, Lietuvoje, 
mirė Šaukėnų ir Vidsodžio kle
bonas jubiliatas kun. Tomas 
Švambarys, 76 m. Kunigu įšven
tintas 1936 m. Palaidotas lap
kričio 9 d. Šaukėnuose. Tai jau 
16-tas šiemet Lietuvoje ir pir
mas Telšių vyskupijoje miręs ku
nigas. Telšių vyskupijoje ir Klai
pėdos prelatūroje iš viso yra 142 
parapijos. Tik apie 80 iš jų turi 
savo kunigus. Daugiau kaip 60 
parapijų Telšių vyskupijoje yra 
aptarnaujamos iš kitur atvyks
tančių kunigų. Daugelis parapi
jų, kuriom normaliomis sąlygo
mis reiktų dviejų ar trijų kuni
gų, šiandien turi tiktai vieną 
kunigą. Tai pastoracinį darbą la
bai apsunkina. Atsakingi val
džios pareigūnai, užuot pagel
bėję šią problemą spręsti, ir to
liau griežtai apriboja Tarpdie- 
cezinės Kauno kunigų seminari
jos auklėtinių skaičių. Šiemet į 
pirmąjį seminarijos kursą tega
lėjo būti priimti 29 jaunuoliai, 
nors norinčių įstoti buvo daug 
daugiau.

Vatikano valstybė, apimanti 
44 ha plotą, turi 750 gyventojų, 
kurių 400 turi Vatikano piliety
bę. Pasauliečių tarnautojų vals
tybės gubernatūroje yra 1.200 
(moterų 20). Tarnautojai nėra 
Vatikano piliečiai.

STASYS DALIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.) 

Lošimo namai
Iš katedros grįžome prie 

autobusų, kurie nuvežė mus į 
Monte Carlo kazino rūmus. Mo
nakas yra garsus lošimo na
mais, iš kurių daugiausia su
renka pinigų, nes gyventojai 
nemoka pajamų mokesčių — 
juos suvežą Europos ir arabų 
alyvos turtuoliai. Norint pa
tekti į kazino rūmus, reikia 
sumokėti 25 frankų įėjimo mo
kestį. Tačiau mūsų ekskursiją, 
kuri tenorėjo apžiūrėti vidų, 
leido įeiti tik į salę, kurioje 
stovėjo lošimo mašinos — “vie
narankiai banditai”. Nors bu
vo pavakarys, bet salė pilna 
lošiančių, kurie kišo pinigus 
ir suko rankenas, tikėdamiesi 
išlošti. Kartais bu.vo girdėti 
skambančių pinigų sukeltas 
triukšmas, kai išlošimo atveju 
pasipildavo pinigų srovė.

Kazinas yra atdaras kasdien 
ištisas 24 valandas. Mūsų ne
leido į kitas sales, kur yra ru
letė ir kiti azartiniai lošimai. 
Kad ir per trumpą laiką spėjo
me sukišti po keletą frankų į 
tas mašinas. Vienas kitas ir 
laimėjo.

Kazino rūmai labai puoš
nūs: marmoriniai laiptai, 
kristalo sietynai lubose, 
didžiuliai dailininkų pa
veikslai bei statulos korido
riuose. Beje, įeinant į vidų 
reikėjo foto aparatus palikti 
prie durų.

Saulei leidžiantis pajudam 
atgal į Nicos miestą. Baimė 
ėmė, kad vakaro tamsoje teks 
per tuos uolų vingius kopti 
atgal į kalnus. Tačiau grįžo
me jau kitu keliu, išvestu pa
gal Viduržemio jūrą. Pradžio
je dar kelias buvo iškirstas 
uoloje siauru ruoželiu, bet 
greit nusileido iki pajūrio 
vandens ir be jokių vingių 
greitai atsidūrėm prie vieš
bučio. Pastarasis stovi ant 
Viduržemio jūros kranto su 
plačiu vaizdu į pajūrį ir pa
čią jūrą. Gatvės pakraščiai ap
sodinti palmėmis ir vadinama 
“English Promenade”. Gatvė 
yra labai judri su daugybė 
automobilių, kurie lekia di
deliu greičiu, nežiūrėdami į 
pėsčiuosius, norinčius per
eiti į kitą pusę jūros link.

Per tunelius Italijon
Rytmetyje, trumpai pava

žiavę kalnų vingiais, pasiekia
me Italijos sieną. Stabtelėji
mas muitinėje, o už jos jau ita
lų restoranas ir krautuvėlė, 
kurią užgula mūsų keleiviai. 
Čia jau viskas žymiai pigiau 
negu Prancūzijoje, tad grįž
tame į autobusą apsirūpinę 
gėrybėmis visai kelionei. Va
žiuojame vis dar per kalnus, 
kirsdami daugybę tunelių, 
kuriuos per tos dienos kelio
nę teko visą šimtinę suskai
čiuoti. Italijos pusėje kalnų 
pašlaitėse stovi daug šiltna
mių, kuriuose auginamos gėlės 
pardavimui.

Mūsų autobuse bevažiuo
jant buvo atšvęstos Joninės, 
nes savo tarpe turėjome tris 
Jonus. Kaltininkai nepagailė
jo pavaišinimo, tad pakilia 
nuotaika keliavom tolyn, pa
likdami kalnus. Prie Genovos 
pasirodė platūs javų laukai, 
kurie geltonavo laukdami pjū
ties. Didelio skirtumo Itali
jos laukuose nebuvo. Ūkiai 
dideli, laukai derlingi. Gal 
sodybos kiek prastesnės; bet 
mūriniai pastatai. Laukai kai- 
kur laistomi. Niekur nesimatė 
arklių, nes viskas dirbama 
traktoriais. Kelias irgi geras, 
puikiai prižiūrimas. Dauge
liui mūsų buvo nuostabu, kad 
Italija irgi daro turtingo 
pažangaus krašto įspūdį, o 

buvo susidariusi klaidinga 
nuomonė, kad tai neturtingas 
atsilikęs kraštas.

Kremonoje.ir Paduvoje
Pietums sustojam Kremo- 

noje, kur dideli plakatai 
prieš įvažiuojant į miestą 
skelbė: “Stradivarius 1737- 
1987”. Pasirodo, švenčiama 
200 metų sukaktis garsaus 
smuikų dirbėjo, kuris gyveno 
ir dirbo šiame mieste. Vado
vės aiškinimu, ši Italijos 
sritis yra Lombardija, kuri 
yra gerokai skirtinga nuo 
kitų Italijos provincijų, nes 
maistui beveik nenaudoja ma
karonų, vieton to daug varto
ja jūros gyvių, mėsos, vaisių. 
Gyventojai visai negeria kavos.

Popietinei kelionei į mūsų 
autobusą atėjo keturios links
mos keliautojos iš kito auto
buso, kur gan triukšmingai 
linksmino, išblaškydamos po 
gerų pietų ir vyno norinčius 
ramiai snausti.

Popietėje pasiekėm Padu
vos miestą, kur Šv. Antano ba
zilikoje prie šventojo karsto 
mūsų ekskursija turėjo pamal
das. Altoriuje ilsisi šventojo 
palaikai, o aplinkui visur pri
kabinėta daugybė padėkos 
ženklų už gautas malones. Ki
toje koplyčioje išstatyta tų 
laikų brangi monstrancija, 
popiežiaus bulės ir labai pa
prastas medinis, laiko apga
dintas karstas, iš kurio šven
tojo palaikai buvo perkelti į 
altorių. Pati bazilika yra di
delė, turinti daug altorių, 
turtingomis skulptūromis iš
dabinta. Ji pradėta statyti tuo
jau po šventojo mirties 1231 m. 
Ją puošė garsūs dailininkai, 
kurių tarpe Donatelis ir Ticia- 
nas.

Bazilikos viduje ir aikštėje 
prie jos daug maldininkų. Čia, 
kaip ir Lietuvoje, per atlaidus 
būdelės su religiniais daly
kais, paveikslais, statulėlėm, 
žvakėm. Visur pilna žmonių. 
Vieni be sustojimo plaukia į 
baziliką, kiti iš jos, nes be 
pertraukos prie šventojo alto
riaus vyksta pamaldos.

i (CU į
j Gondolų mieste
Nuo Paduvos jau visai netoli 

Venecija, kur “Plaza Mestre” 
viešbutyje apsistojame. Vieš
butis yra priemiestyje, iš kurio 
per įlankos ilgą tiltą, pasta
tytą Musolinio, pasiekiame 
miesto pakraščius, bet į jį įva
žiuoti negalime. Čia kelias pa
sibaigia ir susisiekimas mieste 
vyksta gondolomis ir motori
niais laiveliais. Autobusai ir 
automobiliai pasilieka aikštė
je stovėti, laukdami grįžtan
čių. Iš autobusų sustojimo vie
tos būriu einame į prieplauką, 
iš kur laivai pagrindiniu kana
lu veža į Šv. Morkaus aikštę. 
Gan didelis laivas paima kele
tą šimtų keleivių ir pūškuoja 
kanalo vingiais. Didžiausių 
rūmų laiptai veda prie van
dens, kur stovi pririšti laive
liai susisiekimui.

Venecija yra savotiškas 
miestas, pastatytas ant 150 
atskirų salų ir salelių, kurias 
jungia 400 tiltų. Gatves atsto
ja kanalai, kurių yra 150. Kai 
kurie jų yra platūs, o kiti gan 
siauri — vos laivelis praeina. 
Mieste labai ramu, nėra auto
mobilių judėjimo ir triukšmo, 
nes kai kuriose salose yra tik 
siauros gatvelės, apstatytos 
aukštais namais ir skirtos tik 
pėstiesiems.

Plaukiam laivu, žvalgyda
miesi į praslenkančius rūmus 
ir šventoves. Didžiuoju kana
lu į abi puses vyksta gan dide
lis judėjimas, didesni ir ma
žesni laivai, gabenantys kelei
vius, prekes, pašto ir polici

jos laiveliai zuja aplinkui. Bu
vom perspėti saugotis vagišių, 
kuriais Venecija pasižymi. O 
laivai prigrūsti keleivių, tad 
tokioje spūstyje labai lengva 
iškraustyti kišenes. Atplaukę 
prie Šv. Morkaus aikštės ir iš
lipę iš laivo, pasigedome din
gusios vienos tautietės. Vado
vė grįžo atgal jos jieškoti. Vė
liau ją surado išlipusią ne toje 
stotyje.

Drąsūs karveliai
Šv. Morkaus aikštėje dau

gybė žmonių ir karvelių, ku
riuos visi maitina ir nutūpu
sius ant rankų fotografuoja. 
Mums nėra kada žiopsoti, nes 
prisistato vietinė vadovė, kuri 
vedžios po miestą ir aiškins jo 
istoriją. O Venecijos istorija 
garsi ir ilga, nes jos respub
lika išgyveno laisva ir nepri
klausoma vienuolika šimtme
čių ligi 1797 m., kai Napoleo
nas ją užėmė. Ji valdėsi demo
kratiniu būdu renkamais do
žais iki gyvos galvos, tad mums 
pirmiausia aprodė dožų rū
mus.

Valdovų rūmai
Prie įėjimo į dožų rūmus 

stovi dvi didelės figūros — 
Neptūno ir Marso, sukurtos 
skulptorių XVI š. Iš gatvės 
veda aukštyn auksiniais pa
gražinimais laiptai, kuriais 
eidavo dožai, ambasadoriai ir 
kilmingieji. Dožų rūmų kam
bariai ir salės dekoruoti žy
mių XVI š. dailininkų. Laukia
majame kambaryje Tintonelio 
freskos, Ticiano paveikslai. 
Kambarys išdabintas freskom 
nuo lubų iki apačios. Minis- 
terių salėje irgi daugybė pa
veikslų ant sienų ir lubų. Se
nato salėje kabo keletas šimtų 
senatorių portretų.

Vadovė prašo atkreipti dė
mesį į Tintonelio paveikslą 
su 500 figūrų, prie kurio dai
lininkas dirbo trejus metus. 
Paveikslas puošia parlamento 
salę.

Iš prabangiai išpuoštų salių 
nusileidžiame į rūmų pože
mių kalėjimo vienutes su gro
tomis. Šis kalėjimas tuo laiku 
buvo laikomas labai moder
niu. Jame kalėjo garsus to lai
ko avantiūristas Casanova, 
sugebėjęs pabėgti.

Dožų rūmų apžiūrėjimas kai
nuoja 5.000 lirų.

Aikštės šone stovi Šv. Mor
kaus katedra, pradėta statyti 
X š. Prie įėjimo iš lauko pu
sės didžiuliai mozaikiniai pa
veikslai, o pati katedra yra 
kopija tokios pat šventovės 
Konstantinopolyje. Viduje ka
tedra irgi labai puošni su dau
gybe paveikslų ir statulų. Di
džiajame altoriuje padėtos šv. 
Morkaus relikvijos ir pro jas 
nepertraukiamai slenka mal
dininkai.

Kristalo dirbtuvėje
Vadovė nuveda prie Veneci

jos kristalo dirbtuvės, kur 
pamatome stiklo apdirbimo 
procesą. Venecijos kristalas 
garsus nuo senovės apdirbimo 
technika ir grožiu. Visas dar
bas atliekamas patyrusių 
meistrų vien rankomis be ma
šinų pagalbos. Prie dirbtuvės 
esančioje parduotuvėje per du 
aukštus sukrauti dirbiniai: 
kristalinės taurės, vazos, vyno 
taurės, karoliai ir kiti papuo
šalai. Kainos gan aukštos, nes 
tai rankų darbas: spalvotos 
taurės —$39, kavos servizas su 
puodukais — $600, vynui bon- 
ka su stiklais — $200 ir dau
giau, gražūs karoliai — $30. 
Čia buvo praleista gerokai lai
ko, kol moterys pirko daugiau
sia papuošalus. (Busdaugiau)

Toronto katalikų katedroje minint Lietuvos krikščionybės sukaktį 1987 m. 
lapkričio 15 d. DANA GRAJAUSKAITĖ neša lietuvišką kryžių prie alto
riaus Mišių aukojimo metu. Prie šio kryžiaus jaunimo būrelis budėjo ištisą 
naktį aikštelėje prie katedros Nuotr. St. Dabkaus

AfA
TEKLEI VALADKIENEI

mirus,

jos dukrą EUGENIJĄ, sūnus - dr. ALEKSĄ ir dr. 
BRONIŲ bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame -

Elena ir Steponas Pusvaškiai

AfA 
OLEI PACEVIČIŪTEI-KLIMIENEI

mirus,
reiškiu giliausią užuojautą dr. A. PACEVIČIUI su
šeima ir giminėms -

Joniškio gimnazijos klasės draugas
Aloyzas Puida

At A 
VLADUI JUOZAPAVIČIUI

mirus Lietuvoje,
broli ALFONSĄ JUOZAPAVIČIŲ, jo žmoną BIRUTĘ, 
gimines bei artimuosius nuoširdžiausiai užjaučia -

Marija, Marius, Steponas Šetkai 
St. Catharines, Ont.

AfA 
mielam pusbroliui 

ANTANUI DOVYDAIČIUI
Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiu jo brolį VINCĄ 
DOVYDAITĮ su šeima Los Angeles, Calif., visą giminę 
Lietuvoje, Amerikoje ir kartu liūdžiu.

Tebūna jam lengva ilsėtis tėvynės kapuose, kur 
ilsisi didis tautos vyras dr. Vincas Kudirka.

A. Žulys 
St. Petersburg Beach, Fl.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

AfA 
ONAI KYBARTIENEI 

mirus,
sūnums STASIUI, VLADUI, ALFONSUI ir jų 
šeimoms, giminėms bei artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą —

Birutė, Stepas 
Žibutė, Steve 
Ignatavičiai

Canabian Srt fĮHetnorialS 3Ub.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada, Bank of Montreal, 

Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens 
ir skulptūros darbus — greitai ir meniš
kai. Užsakymus atliekame pagal projek
tus ir taip pat turime didelį pasirinkimą 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms 
Užsakykite jau dabar, kad įneš galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529
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Sovietinė valdžia stengėsi padėti?
Lietuvos krikščionybės sukakties minėjimai okupuotoje Lietuvoje 

ir ateistų išpuoliai. Apie juos rašo “LKB kronika” 74 numeryje

Kas ištrėmė vyskupą Steponavičių.'
Vyskupo laiškas rusų išeivių laikraštyje. Premija Nijolei Sadūnaitei ir jos telegrama.

Š. m. rugpjūčio 6 d. Vil
niaus “Tiesa” paskelbė sovieti
nės religinių reikalų tarybos 
įgaliotinio Petro Anilionio 
atsakymą į skaitytojo klausi
mą: “Kodėl vyskupas Stepona
vičius gyvena Žagarėje?” Ka
dangi toks pats klausimas bu
vo išspausdintas ir Vilniaus 
lenkų leidžiamame dienrašty
je “Czerwony Sztandar”, reikia 
manyti, kad tas klausimas bu
vo sovietų propagandistų su
režisuotas, siekiant sudaryti 
Anilioniui pateisintiną progą 
jį “išaiškinti”. Įgaliotinis 
savo atsakyme tvirtina, kad 
vyskupą į Žagarę ištrėmė ne 
sovietai, bet Lietuvos Kata
likų Bendrijos vadovybė, bū
tent tuometinis Kauno vysku
pijos valdytojas kanauninkas 
Stankevičius.

Š. m. rugsėjo 8 d. vyskupas 
Julijonas Steponavičius pa
siuntė “Tiesos” redakcijai 
laišką, kuriame smulkmeniš
kai aprašo savo ištrėmimo 
priežastis ir aplinkybes. Ten
ka abejoti, ar šį laišką “Tie
sa” paskelbs, tačiau jis pasi
rodė Paryžiaus rusų savaitraš
tyje “Ruskaja Mysl” š. m. spa
lio 23 d. laidoje.

1961 m. sausio 4 d. vysk. Ste
ponavičiui buvo atimta Vil
niaus arkivyskupijos apašta
liškojo administratoriaus re
gistracija. Vyskupas rašo: “Mi
licija mane išregistravo (iš 
namų knygos, J.B.), o KGB įstai
goje man buvo nedviprasmiš
kai pasakyta, kad ilgiau dar
buotis kaip Vilniaus apašt. 
administratorius negalėsiu ir 
todėl turiu neatidėliodamas 
palikti Vilnių ir išvykti į 
man skirtą tremties vietą Ža
garę. Be to, KGB tarnautojai 
man grasino: jeigu savo išvy
kimą uždelsiu, būsiu jėga iš
siųstas”. Esant tokiom sąly
gom, vysk. Steponavičius 1961 
m. sausio 18 d. išvyko į Žaga
rę, kur jam buvo priskirtas 
be jokių patogumų ir labai ap
leistas butas. Vietinė milici
ja reikalavo, kad jis prisire
gistruotų, bet vyskupas gerai 
žinojo, kad be K. Bendrijos 
paskyrimo ne tik nebus pri
registruotas, bet ir baudžia
mas, todėl paprašė kan. Stan
kevičių, kad jį paskirtų į Ža
garės parapiją. Taigi kan. 
Stankevičius jam tik atliko 
reikalingą patarnavimą, bet 
jį ištrėmė sovietai.

Toliau vyskupas rašo, kad 
jis buvo ištremtas ne už vals
tybės įstatymų pažeidimą, bet 
už atsisakymą laužyti kanonų 
teisės įstatymus. Tremiamas 
jis KGB pareigūnus paklausė 
už kokius nusikaltimus yra 
baudžiamas. KGB atsakė, kad 
nėra už ką jį teisti, bet tik 
neįmanoma su juo susikalbėti. 
Iš vyskupo valdžia reikalavo: 
uždrausti kunigams ruošti vai
kus pirmajai išpažinčiai ir 
Komunijai; egzaminuoti vai
kus ne grupėmis, bet indivi
dualiai; uždrausti vaikams 
dalyvauti procesijose; už
drausti dvasiškiams organi
zuoti religinius susirinki
mus, vienas kitam padėti, lan
kyti parapijiečius ir savo 
tarpe tartis; palikti parapi
jas be kunigų ir tuos kunigus 
be pareigų, kurių įgaliotinis 
neregistruos; įšventinti į 
kunigus valdžios nurodytus 
asmenis. (Kalbama, kad vysk. 
Steponavičius atsisakė įšven
tinti saugumiečius, baigusius 
kunigų seminariją).

Lenko įspūdžiai iš Vilniaus
1981 m. popiežius Jonas- 

Paulius II buvo numatęs pa
skirti vysk. Steponavičių 
apaštališkuoju Kaišiadorių 
vyskupijos administratoriu
mi; vyskupas pageidavo, kad 
jis būtų paskirtas vyskupu- 
ordinaru. Dėl to jis jokios 
Apaštališkojo Sosto nemalo
nės neužsitraukė, kaip sako 
Anilionis, bet ir toliau Vati
kano dokumentuose laikomas 
Vilniaus arkivyskupijos
apašt. administratoriumi.

Vyskupas rašo: “Keista, kad 
‘atvirumo’ laikotarpyje kai 
daug kalbama ir rašoma apie 
klaidų atitaisymą, jūsų laik
raštyje buvo išspausdintas 
tiesai prieštaraujantis ir 
žmones klaidinantis Anilio
nio pasisakymas”.

Sadūnaitės telegrama
Tas pats savaitraštis lap

kričio 6 d. laidoje pranešė, 
kad komunizmo ir religijos 
tyrinėjimo centras “Už žmo
gaus teises ir tikėjimo laisvę” 
.sąvp metinę premiją paskyrė 
Nijolei Sadūnaitei. Be jos šią 
premiją gavo dar penki asme
nys. “R.M.” rašo: “Nijolė Sa- 
dūnaitė buvo suimta 1974 m. 
rugpjūčio mėn. už bendradar
biavimą ‘LKB kronikos’ leidi
me. Jos knyga ‘Užrašai’ buvo 
išleista Vakaruose keliomis 
kalbomis, o jos ištraukos iš
spausdintos “Ruskaja Mysl” 
skiltyse. Antrą jos ‘Užrašų’ 
tomą JAV-se išleido ‘Trinity’ 
leidykla.

Sadūnaitė buvo šia premija 
apdovanota už ‘kovą dėl tikė
jimo laisvės Lietuvoje ir per
gyventas kančias”.

Nijolė Sadūnaitė pasiuntė 
komunizmo ir religijos tyrinė
jimo centrui telegramą, ku
rioje rašo:

“Ačiū. Tai, kas mums čia su 
Dievo pagalba pavyksta, yra 
bendras reikalas ir bendras 
nuopelnas. Melskitės ir kovo
kite už tuos, kurie žymiai dau
giau negu aš yra nusipelnę: 
Alfonsą Svarinską, Sigitą 
Tamkevičių, Viktorą Petkų, 
Balį Gajauską, Gintautą Ieš
mantą ir daugelį, daugelį kitų. 
Tegul jums Dievas padeda.

1987 m. lapkričio 2 d. Nijolė 
Sadūnaitė.”

“Du asmenys, kuriuos ji pa
minėjo, katalikų dvasiškiai 
Alfonsas Svarinskas ir Sigi
tas Tamkevičius, iki šiol te
bėra lageriuose, o likusieji 
trys daugelį metų praleidę 
lageriuose — tremtyje. Balys 
Gajauskas praleido sovietų 
lageriuose 35 metus, daugiau 
negu pusę savo gyvenimo (jam 
61 metai). Šiuo metu jis yra 
Čiomikan vietovėje, Chaba- 
rovsko krašte”.

Apie Maironį ir televiziją
Sovietų Sąjungos rašytojų 

organe “Literaturnaja Gazeta” 
spalio 28 d. laidoje paskelb
tas Vytauto Kubiliaus straips
nis apie Maironį ryšium su 
poeto 125 m. gimimo sukakti
mi. Straipsnyje daugiausia 
minimi “Pavasario balsai”.

Tame pačiame laikraštyje 
ir toje pačioje laidoje so
vietinės Lietuvos respublikos 
nusipelnęs kultūros veikėjas 
Vytautas Petkevičius, naudo
damasis “glasnost” madingu- 
mu, rašo: “Dabar televizija 
labai daug dėmesio skiria nau
joms prekybos formoms, ta
čiau sutiksite, kad kalbėti 
apie kažkokią modernizaciją, 

kai labai trūksta geros koky
bės prekių, yra juokinga. Ir 
štai praėjusį sekmadienį “per
sitvarkymo prožektorius’ rodė 
milžinišką eilę, kurioje žmo
nės stovėjo tik todėl, kad 
pasitartų su kompiuteriu, kas 
būtų geriau pirkti. Tai pa
prasčiausiai nėra rimta. (.. .) 
Beje, viename tokiame repor
taže buvo parodyta Lietuva. 
Ten neva viskas vyksta kultū
ringai, greitai, su geru skoniu. 
Noriu visasąjunginius žiūro
vus perspėti: taip buvo tik fil
muojant. Po to žmonės grūdosi 
neblogiau, kaip kitų miestų 
eilėse. Kada gi mes pagaliau 
atsisakysime nuo apgaulingos 
išorės?”

Varšuvietis Vilniuje
Valdžios leidžiamas Var

šuvos savaitraštis “Polityka” 
spalio 31 d. laidoje paskelbė 
Jerzy Waldorff straipsnį, ku
riame jis pasakoja apie savo 
viešnagę Vilniuje.

Straipsnio autorius, varšu
vietis, pirmą kartą lankėsi 
Vilniuje 1939 m.„ kai jį valdė 
Lietuva. Jis buvo nustebintas 
lenkų turima laisve: čia ėjo 
lenkiški laikraščiai, veikė 
teatrai, buvo galima laisvai 
iš Lietuvos išvykti. Varšuvoje 
to nebuvo. Atvykęs šiais me
tais antrą kartą į Vilnių jis 
pastebėjo, kad miesto centras 
liko toks pat, jo charakteris 
nebuvo Lietuvos urbanistų 
pakeistas moderniais pasta
tais.

Straipsnio autorius teisin
gai pastebėjo, nors beveik kas 
penktas Vilniaus gyventojas 
yra lenkas, tačiau lenkų kal
bos miesto gatvėse niekas ne
vartoja — vyrauja rusų ir lie
tuvių kalbos.

Tiesaus kelio per Baltstogę 
ir Gardiną tarp Varšuvos ir 
Vilniaus nėra, todėl autoriui 
teko automobiliu važiuoti per 
Minską. Tiesiu keliu būtų 400 
km., o per Minską — 900. J. Wal
dorff pastebėjo, kad jokių sie
nų tarp sovietiškų respublikų 
nėra, o tik, kaip tarp Kanados 
provincijų, sveikinimo lentos. 
Straipsnio autorius piktinasi, 
kad tuo metu, kai lenkų restau- 
ruotojai dirba Lietuvoje, Len
kijos architektūros paminklai 
nyksta. Kaipo pavyzdį jis nu
rodė Poznanės krašte esančius 
Rogalino rūmus, kuriuose Ado
mas Mickevičius 1831 m. pra
leido kelis mėnesius. Niekur 
kitur Lenkijoje žymiausias 
lenkų poetas nebuvo.

Kaip 1939 m., taip ir dabar 
J. Waldorff džiaugiasi kultū
rine lenkų laisve: 1953 m. pra
dėjo eiti dienraštis “Czerwony 
Sztandar”, 1961 m. buvo įsteig
ta pedagoginiame institute 
lenkų kalbos ir kultūros ka
tedra, 1978 m. įsisteigė lenkų 
literatų būrelis. Be to, yra 
lenkų radijo valandėlė, mėgė
jų dramos teatrai ir folklori
niai ansambliai.

Autorius buvo Vilniuje lie
tuvių šiltai sutiktas, o “Lie
tuvos” viešbučio švediškame 
bufete už vieną rublį ir 30 ka
peikų galėjo prisivalgyti “kiek 
tik lenda”.

Ilgą savo straipsnį J. Wal
dorff baigia, sakydamas: kiek
vienas Vilniaus akmuo byloja 
apie bendrą Lietuvos ir Lenki
jos 600 metų istoriją. Lenkai 
turėtų kiekviena proga pa
brėžti, kad jie nieko kito iš 
Lietuvos nenori, kaip tik gerų 
santykių. J.B.

Bene šilčiausiai, dvasiškai 
pakilioje nuotaikoje minėji
mas praėjo Šv. Mikalojaus baž
nyčioje. Tikintieji labai šiltai 
ir nuoširdžiai sutiko savo gany
toją J. E. vyskupą Julijoną STE
PONAVIČIŲ, kuriam jau 26 me
tai neleidžiama grįžti į Vilnių. 
Nepaisydamas valdiškų bedie
vių reikalavimo iškilmių metu 
pasakyti tik vieną pamokslą — 
perskaityti ganytojinį vyskupų 
laišką, vyskupas J. STEPONA
VIČIUS į gausingai susirinku
sius tikinčiuosius prabilo be
tarpiškai nuo altoriaus. Savo 
pamoksle jis jautriai apžvelgė 
šešių šimtmečių katalikų Baž
nyčios kelią mūsų Tėvynėje, 
suklupimus ir prisikėlimus, 
kuriuos patyrė Bažnyčia ir 
tauta. Ryškiausias vaidmuo 
atiteko nenuilstantiems pjū
ties darbininkams, tiems dva
sios galiūnams ir neužgesina
miems šviesuoliams, kurie sa
vo pavyzdžiu ir darbais įrodė 
ne tik savo tautai, bet ir pasau
liui, kad Bažnyčia — tvirčiau
sia uola, nepasiduodanti jo
kiems pragaro gundymams ir 
puolimams. Tai šv. Kazimie
ras, palaimintasis Mykolas 
GIEDRAITIS, palaimintasis 
arkivyskupas Jurgis MATULE
VIČIUS, MAŽVYDAS, POŠKA, 
Sirvydas, Bretkūnas, 
VALANČIUS, BARANAUS
KAS, MAIRONIS, VAIŽGAN
TAS, JAKŠTAS ir daugybė ki
tų. Kiekvienas sunkus Bažny
čiai laikotarpis, nepelnyti pra
radimai ir kančios, taip pat ir 
šiandieninis valstybinis ateiz
mas, Dievo malonei veikiant, 
pagimdo ir iškelia naujus ti
kėjimo gynėjus ir net kanki
nius. Ne baimė ir išsižadėji
mas, o drąsa ir ištikimybė turi 
lydėti tuos, kam brangus mūsų 
tikėjimas, kam Kristus — tvir
čiausia Atrama ir Gelbėtojas, 
— kalbėjo vyskupas J. STEPO
NAVIČIUS.

Bažnyčiose visuotinės mal
dos metu iškilmingus pasiža
dėjimus ir padėkos žodžius 
Aukščiausiajam išreiškė vai
kai, jaunimas, jaunavedžiai, 
šeimų tėvai, klierikai ir kuni
gai. Į bendrus maldavimus įsi
jungė ir daugiatūkstantinė ti
kinčiųjų minia, užpildžiusi 
bažnyčias, šventorius, o prie 
kai kurių bažnyčių ir gatves 
bei aikštes. Vyskupams vado
vaujant, tauta atnaujino Kri
kšto įžadus, buvo pašventintas 
Lietuvos krikšto jubiliejui 
skirtas medalis.

Pasibaigus iškilmėms, išly
dėję savo ganytojus, tikintieji, 
susirinkę iš įvairių Lietuvos 
kampelių, skirstėsi, nešdami 
savo širdyje atnaujintąjį CRE
DO, viltį, kad Dievas ir toliau 
laimins ir globos Lietuvos 
Bažnyčią šiandieninėj totali
nėj ateizacijoj.

Ruošiantis pagrindinėmis 
600 m. Lietuvos Krikšto Jubi
liejaus iškilmėms, ordinarai 
ir jubiliejaus iškilmių komi
sija buvo nuolat verčiami kon
sultuotis visais organizaciniais 
klausimais (net ir grynai baž
nytiniais - kiek sakyti pamo
kslų ir pan.) su atitinkamais 
valdžios pareigūnais, konkre
čiai su RRT įgaliotinio Petro 
ANILIONIO kontora, ir gauti 
iš jos leidimus net ir mažiau
siam krustelėjimui. Pats įga
liotinis ir į jį panašūs nepra
leido, kad ir mažiausios progos 
- susitikimų su vyskupais, ku
nigais ar tikinčiaisiais metu, 
spaudoje ir televizijoje - tri
mituoti apie begalinį valdžios 
norą ir dideles pastangas pa

SUKAKTUVINIS MEDALIS
Dar galima įsigyti 
LIETUVOS KRIKŠTO
600 METĮJ 
SUKAKTIES MEDALĮ, 
kuri sukūrė skulptorius 
VYTAUTAS KAŠUBA.

Medalis - vertinga istorinė dovana. Tinka Kalėdų dovanoms šei
mos nariams ir draugams, kad prisimintų šią sukaktį. Tinka ir 
bet kam jį įteikti įvairiomis progomis. Kainos - JAV doleriais.
l7žcolio medaliai dabar gaunami papiginta kaina:

1 '/acolio bronzinis.............. S1Q.00 (buvo $15.00)
17?colio sidabrinis ............. $40.00 (buvo $50.00)

(Fine - .999 silver)

3 colių medaliai pagal seną kainą:
3 colių bronzinis ............. $30.00 3 colių sidabrinis .......... $200.00
3 colių pasidabruotas .... $35.00 (tik 5 beliko)
3 colių paauksuotas .......$40.00 (Fine - .999 silver)

Persiuntimo išlaidom pridedama $2.00. įsigykite pas medalio 
platintojus lietuvių parapijose arba pas Jubiliejaus komiteto 
medalio pirmininkę:
Loretta I. Stukas, 234 Sunlit Drive, Watchung, NJ 07060, USA

dėti Lietuvos Katalikų Bažny
čiai pasiruošti šiai neeilinei 
iškilmei, kad ji praeitų kiek 
galima sklandžiau ir iškilmin
giau.

Trumpai prisiminkime kele
tą valdžios tikintiesiems rody
tų “pastangų padėti.” Pavarty
kime sovietinę spaudą. Šiais 
jubiliejiniais metais, kaip nie
kuomet, spaudoje piktai ir sar
kastiškai puolama Katalikų 
Bažnyčia. Popiežius, kunigai 
ir tikintieji, nevaržomai tyčio
jamasi iš švenčiausių tikinčio
jo žmogaus jausmų. Pervers- 
kime vien birželio mėnesio pe
riodiką. Ji mirgėte mirga ateis
tiniais straipsniais:

“Tiesa” (13 d.) “Vatikanas ir 
paskutinės arkivyskupo mi
šios”; “Tiesa” (4 d.) A. BALSYS 
“Mistikos skraistę atskleidus”; 
“Tiesa” (7 d.) “Keliauninkas iš 
Vatikano”; “Tiesa” (6 d.) Hen
rikas JAŠKŪNAS “Negaliu ty
lėti”; “Literatūra ir menas” 
(13 d.) “Vadinant tikraisiais 
vardais”; “Komjaunimo tiesa” 
(18 d.) “Švelnusis inkvizito
rius”; “Komjaunimo tiesa” (19 
d.) J. STANKAITIS “Iš kur šven
tieji ir kam jie” ir 1.1, ir t.t.

Televizija... Prieš Jubiliejų 
ir ji, kiek sugebėdama, stengė
si “padėti”. Laida sekė laidą. 
Į pagalbą “Akiračiui” ir žurna
listui STUINAI buvo pasitelkta 
visa serija nežinia kelintą 
kartą rodytų kino juostų: “Gy
lys”, “Devyni nuopolio ratai”, 
“Kunigo naudą velniai gaudo” 
ir t.t. Visų jų tikslas vienas ir 
tas pats - juodinti Bažnyčią, 
pašiepti tikinčiuosius arba, 
kaip sako P. ANILIONIS, “pa
dėti” jubiliejui.

Lietuvos televizija organi
zavo vadinamuosius pokalbius 
su įvairiais visuomenės atsto
vais. Derėtų suprasti: ten ne
buvo tikinčiųjų. Vieno tokio 
pokalbio metu svarbiausiu ob
jektu tapo Kryžių kalnas. Lai
dos dalyviai, kaip jau įprasta, 
“vienbalsiai” piktinosi, “tam- 
suoliškumo ir kraštutinio fa
natizmo židiniu”, esą, katali
kai savo kryžiais išniekinę pa
goniškųjų protėvių laidojimo 
vietą, reikalavo sunaikinti 
patį kalną, darantį gėdą aukš
tos kultūros siekiančiam Šiau
lių miestui, ir pan. Apie kokią 
kultūrą kalbėti, kai piktos ran
kos jau ne kartą kilo prieš uni
kalų ir sau lygaus pasaulyje 
neturinį Kryžių Kalną, kuria
me kiekvienoj pėdoj kartu su 
kryžiais įaugę žmonių lūkes
čiai, viltys, padėkos ir malda
vimai. O gal jau vandalizmo ir 
barbariškumo aktai vadinami 
socialistinės kultūros norma?
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Ontario parlamento laikinajam konservatorių grupės vadovui ANDY 
BRANDTUI (viduryje) prof. VYTAUTAS SKUODIS (kairėje) įteikė "LKB 
kroniką” anglų kalba ir painformavo apie Lietuvos gyvenimą sovietinėje 
okupacijoje. Dešinėje - KLB krašto valdybos kopirm. adv. ALGIS PACE- 
VIČIUS Nuotr. V. Žalnieriūnaitės

Saugumiečiai buvo pagrobę tris lietuvius
Atviras laiškas generaliniam sovietų sąjungos prokurorui

Rugpjūčio 28 d., apie 17 v., Nijo
lė Sadūnaitė važiavo automobiliu 
Kauno link. Už Vievio automo
bilį sustabdė 6-7 milicininkai ir 
keli civiliškai apsirengę asme
nys. Praplikęs civilis milicinin
kas liepė Nijolei Sadūnaitei iš
lipti ir sėsti į šalia autoinspek
cijos punkto stovėjusį šviesiai 
gelsvos spalvos automobilį “Žigu
liai” be numerio. Kai Sadūnaitė 
paklausė kokiu pagrindu ją sulai
ko, civilis suriko: “Žinojai, kad 
neturi teisės išvažiuoti iš Vilniaus. 
Vien už sekmadienio demonstra
cijas .. . tave per maža sušaudy
ti”.

Nijolę Sadūnaitę pasodino tarp 
milicininkų ir civiliniais drabu
žiais kagėbisto, kuris balandžio 
1 d. ją areštuotą vežė iš Antakal
nio į KGB rūmus. Kalbėjosi tik ru
siškai. Civilis vėl lietuviškai ėmė 
grasinti, esą disidentams reikia 
Stalino - visus demonstrantus jis, 
kagėbistas, pats iššaudytų. Vežė 
miškais, šunkeliais Gudijos link 
ir apie vidurnaktį sugrįžo į Vilnių. 
Valakampių paplūdymyje iš krū
mų atėjo pamaina, trys civiliai, 
kalbantys rusiškai.' Jie teisinosi, 
kad vykdo KGB įsakymą, esą KGB 
juos vadina naujesniais Dzeržins
kio broliais su neišsivysčiusio- 
mis smegenimis. Jie vėl vežė Sa
dūnaitę į Gudiją prie Molodečno 
miesto. Apie 14 v. sugrįžo į Vala
kampius, kur iš krūmų atėjo pir
moji pamaina, kuri Nijolę Sadū
naitę vežiojo po Lietuvą: Ignali
ną, Sniečkų, Zarasus, Uteną ir ki
tur iki 23 valandos. Milicija du 
kartu stabdė “Žigulius” be nume
rio, bet kai tik vairuotojas paro
dydavo dokumentą, atiduodavo 
pagarbą ir praleisdavo. Ignali
noje pažeidė eismo taisykles, bet, 
patikrinęs dokumentus milicinin
kas, užuot nubaudęs, atidavė pa
garbą ir nuvažiavo. 23 v. Sadūnai
tę nuvežė prie pat jos buto durų, 
liepė naktį niekur neišeiti, o sek
madienį neišvažiuoti iš Vilniaus. 
Visą naktį Sadūnaitės butą sau
gojo du vyrai, kurie rūkydami 
vaikščiojo po langais.

Tą pačią dieną apie 23 v. Širvin
tų rajono Kiauklių parapijos zak- 
ristojonas Robertas Grigas su vil
niečiu Algirdu Masilioniu pavežė
jo į namus klebonijoje dirbusį 
darbininką. Grįžtant atgal, Masi- 
lionio “Žigulius” sustabdė prie
šais automobilyje važiavę penki 
tipai, kurie vėliau net nemėgino 
slėpti esą KGB darbuotojai. Jie 
jėga ištempė iš automobilio Ma- 
silionį ir Grigą. Pastarąjį įstū
mė į savo “Žigulius”, o prieš tai 
keletą kartų kirto jam taip, kad 
lūžo vienas krūminių dantų. Nu
sivožę Robertą Grigą į Širvintas, 
kagėbistai apie kažką tarėsi su 
milicija, važinėjo po įvairius mies
to užkaborius . . . demonstraty
viai klausė vienas kitą ar paėmė 
kastuvą, grasindami Grigą nužu
dyti ir užkasti, nuvežė į kažkokį 
mišką.

Pastovėję apie pusvalandį miš
ke, vežė toliau, kad neatpažintų 
vietovės. Iš Grigo atėmė akinius. 
Smurtininkai kalbėjosi lietuviš- 
kai-rusišku žargonu. Apie 8 v. ryto 
sustojo nepažįstamame mieste, 
ėmė aiškinti, kad jų akcija tai 
“įspėjimas” už dalyvavimą de
monstracijoje Vilniuje. Paryčiu 
du iš jų kažkur nuėjo, o likę snau
dė. Grigas šoko iš automobilio ir, 
galvodamas, kad kur nors Rusijo
je, bėgo, rusiškai šaukdamas: “Aš 
esu Grigas Robertas, Lietuvos pi
lietis. Jeigu mane nužudys, žino
kite, kad tai KGB darbas!” Pa
klausti praeiviai atsakė, kad nak
tiniai grobikai atvežė į Joniškį, 
Kauno arkivyskupijoje.

Grigas nubėgo į bažnyčią, kur 
rado zakristijoną, o po kiek laiko 
atėjo du kunigai - klebonas Juo
zas Dobilaitis ir vikaras Alvydas 
Grabnickas. Tikintieji davė bėg

liui batus, striukę (buvo vienmarš
kinis) ir pinigų sugrįžti į namus. 
Grigas atliko išpažintį, dalyvavo 
Mišių aukoje, priėmė Komuniją ir 
po to, važinėdamas po Lietuvą, in
formavo tautiečius apie KGB 
veiksmus.

Kadangi jau kelios dienos Kiauk
lių klebonijoje buvo atjungtas 
telefonas, klebonas Rokas Puzo- 
nas iš kitur paskambino į Širvin
tų miliciją, pranešdamas apie bru
talų R. Grigo pagrobimą. Milici
jos skyriuje atsakė, kad, matyt “kas 
nors pajuokavo”. Tada kun. Rokas 
Puzonas drauge su svečiais Vytau
tu Bogušiu, Julijum Sasnausku, 
Algirdu Masilioniu, Andriumi 
Tučkumi dviem “Žiguliais”, išvy
ko į Vilniaus KGB išsiaiškinti 
Roberto Grigo likimo. Abu jų au
tomobilius visą kelią lydėjo “Vol
ga” be numerio.

Vienoje iš Šeškinės sankryžių 
kunigo Roko Puzono automobilį 
30 minučių po vidurnakčio su
stabdė inspekcijos “Žiguliai” nr. 
112. Vienas iš inspektorių rusiš
kai pareikalavo dokumentų ir ati
daryti bagažinę. Tuo metu pasi
rodė “Žiguliai” ir anoji “Volga". 
Iš jų išlipo kagėbistai. Jie grie
bė kunigą Roką Puzoną tempti į 
mašiną LID 32-37. Tada V. Bogu
šis ėmė šaukti autoinspektoriams: 
“Vyrai, kodėl jūs vykdote šio kagė
bisto nurodymus? O tu, kagebiste, 
nevaidink kad manęs nepažįsti”. 
Tada kagėbistas ėmė koliotis ne
cenzūriniais žodžiais ir kelis kar
tus smogė V. Bogušiui.

Autoinspektoriai ir trys kagė
bistai tempė kunigą Puzoną į au
tomobilį. Jam priešinantis, jie 
kelis kartus kirto. Kun. Puzonas 
pargriuvo. Pakėlę nusitempė į 
savo mašiną, o jo “Žigulius” įsakė 
skubiai nuvaryti į autoinspekciją.

Bogušis ir Masilionis tą pačią 
naktį per Pietų Lietuvą pasiekė 
Kaišiadoris. Čia jie informavo 
vyskupą Vincentą Sladkevičių 
apie įvykusį faktą. Kun. Roką 
Puzoną trys kagėbistai vežiojo 
po Vilniaus ir Trakų rajonus. Ku
nigui reikalaujant vežti į KGB 
ar milicijos skyrių, pagrobėjai 
atsakė: “Greit pamatysi kur mes 
tave nuvešime”. Per Vilnių, Ne
menčinę, Pabradę, Švenčionis nu
vežė į kažkokį Gudijos mišką. Ten 
kelis kartus sustoję tarp savęs 
tarėsi. Vienas iš kagėbistų gra
sino: “Nusibodo tau žmogiškas gy
venimas, paragausi šuniško”. At
vežė į Svyrių miestelį apie 2 v. 
ir paleido: “Grįžk į namus kuo 
nori. Šį kartą gavai nuo mūsų tik 
tiek. Jeigu per pamokslus toliau 
minėsi Ribbentropo-Molotovo pak
tą, bus tau liūdniau. Važiuok tik 
į namus, niekur neužsuk”.

Po pustrečios valandos kun. Ro
kas Puzonas pasiekė Vilnių. Vieno 
vilniečio bute jis su ašaromis aky
se sutiko daug draugų. Vienas ne
pažįstamasis nuvežė kunigą į au
toinspekciją. Ten kun. Rokui Pu- 
zonui atidavė tik vairuotojo pa
žymėjimą, palydėjo jį iki pat Šir
vintų. Čia jis dėl perdėto seklių 
uolumo buvo priverstas nakvoti.

Per pamokslą kun. Puzonas pa
pasakojo parapijiečiams dėl ku
rių priežasčių jis buvo daugiau 
kaip parą dingęs. Kadangi dar 
rugpjūčio 30 d. nebuvo jokių ži
nių apie Roberto Grigo likimą, 
keturi vilniečiai: N. Sadūnaitė, 
P. Cidzikas, A. Terleckas, V. Bo
gušis pasiuntė M. Gorbačiovui te
legramą.

Parašai: Nijolė Sadūnaitė, Vil
nius, Architektų 27/2; Robertas 
Grigas. Širvintų raj., Kiaukliai; 
Kun. Rokas Puzonas, Širvintų raj., 
Kiaukliai; Algirdas Masilionis, 
Vilnius, Ramunių 29-a; Vytautas 
Bogušis, Vilnius, Savičiaus 13-8.

(ELTA) 
Vilnius-Kiaukliai,
1987 m. rugsėjo 1 d.
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KLB Hamiltono apylinkės valdyba rengia iškilmingą e LIETUVIAI PASAULYJE

MEDALIAI “ŽALGIRIUI”
Lig šiol lietuviai džiaugdavo

si Kauno “Žalgirio” krepšinin
kų pasiektais laimėjimais, bet 
nedaug džiaugsmo tesusilauk
davo iš Vilniaus “Žalgirio” fut
bolininkų. Aukščiausion Sovie
tų Sąjungos futbolo lygon Vil
niaus žalgiriečiai iškopė tik 
prieš penketą metų. Pradžia bu
vo sunki - teko kovoti už išsilai
kymą aukščiausioje lygoje, nes 
iš jos kasmet iškrinta dvi pas
kutines vietas užėmusios koman
dos. Vėliau buvo kovojama už vi
dines vietas komandų lentelė
je. Šiemetinėse pirmenybėse 
“Žalgirio” futbolininkai kovojo 
dėl II-III vietos. Lapkričio pra
džioje Vilniaus “Žalgiris” tu
rėjo dvejas rungtynes: Donec
ke — su “Šachtioru”, Dnepropet- 
rovske - su “Dnepru”. Lygiosio
mis 1:1 pasibaigusios rungtynės 
Donecke Vilniaus žalgiriečiams 
užtikrino bronzos medalius, o 
Dnepropetrovske 1:2 pralaimė
tos rungtynės nusinešė sidabro 
medalius. Žalgiriečiai, šiemet 
minėdami savo klubo keturias
dešimtmetį, džiaugiasi ir bron
zos medaliais, išsikovotais pir
mą kartą Lietuvos futbolo isto
rijoje. Jie taipgi užsitikrino 
teisę dalyvauti Europos taurės 
futbolo varžybose. Lapkričio 11 
d. Vilniaus “Žalgirio” futboli
ninkai keliom savaitėm išskrido 
į komunistinę Kiniją.

PALAIDOJO GRIŠKEVIČIŲ
Vilniuje lapkričio 14 d. staiga 

mirė pirmasis kompartijos sekr. 
Petras Griškevičius. Medicini
nėje išvadoje rašoma, kad jį pa
kirto aterosklerozės sukelti 
galvos smegenų ir apatinių krau
jagyslių pažeidimai, širdies rit
mo sutrikimai, pasikartojantys 
stenokardijos priepuoliai. Prieš 
aštuonerius metus velionį buvo 
ištikęs miokardo infarktas. P. 
Griškevičius gimė 1924 m. liepos 
19 d. Kriaunose, Rokiškio apskri
tyje. Pirmaisiais sovietinės oku
pacijos metais įsijungė į komjau
nuolių eiles, Sovietų Sąjungon 
pasitraukė septyniolikos metų 
amžiaus. Pradžioje dirbo viena
me Čeliabinsko srities kolcho
ze, 1942-43 m. tarnavo Raudo
nojoje armijoje. Beveik viene
rius metus prieš karo pabaigą 
jam teko būti sovietinio Žemai
tės junginio partizanu Rokiš
kio miškuose. Kompartijos na
riu tapo 1945 m. Pokaryje dir
bo “Tarybinio Rokiškio” bei ki
tų laikraščių redakcijose. Į par
tinės veiklos viršūnes iškopė 
kaip Vilniaus miesto kompar
tijos komiteto sekretorius 1955- 
64 m., centro komiteto narys 
1958 m. ir politbiuro narys 1971 m.

SNIEČKAUS ĮPĖDINIS
Kai 1974 m. sausio 22 d. mirė 

ilgus metus pirmuoju kompar
tijos sekretoriumi buvęs Anta
nas Sniečkus, Maskva jo įpdėdi- 
niu pasirinko P. Griškevičių. 
Jo paskyrimas pirmuoju kom
partijos sekretoriumi daug kam 
buvo nelauktas ir netikėtas. Į 
akis krinta ir enciklopedijose, 
ir dabar nekrologuose paste
bimas labai menkas velionies iš
silavinimas. Neminima nei lie
tuviškoji pradžios mokykla, nei 
gimnazijos lankymas prieš pasi

KVIEČIAME 
hX\V į naujametinę
• “TRAVIATĄ” LIETUVOJE

/ " Išvykstame: 1987 m. gruodžio 28 d., 
Z grįžtame-1988 m. sausio 10 d.

Skubėkite užsisakyti vietas!!! 
* ★ ★

NEPAMIRŠTAMA SLIDINĖJIMO IŠKYLA 
AUSTRIJOJE - KITZBUEHEL

Išvyksta: 1988 m. vasario 20 d., lydima slidinėjimo instruk
toriaus Brian Hardie. Kaina vienai savaitei-$1249.00 kan. 

MŪSŲ KELIONIŲ BIURAS 
priima užsakymus su nuolaida lietuviams:

* į sveikatos klubus ir sanatorijas
* į pramoginius laivus
* atostogoms Karibų salose bei kitose šilto 
klimato srityse

' pažintinėms bei specialioms kelionėms
* išrašo bilietus į bet kurį pasaulio kraštą 

SUTVARKOME: dokumentus iškvietimams 
NUPERKAME: dovanas giminėms Lietuvoje.

Smulkesnių žinių teiraukitės mūsų įstaigoje 
tel. (416) 769-2500 

Darbo valandos: pirmadienį, antradienį, trečiadienį 10-19 vai., 
ketvirtadienį ir penktadienį . 10-21 vai.,

šeštadienį.................................... 11-17 vai.
Adresas: 2100 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6S1M7 

Telex 06-986766 TOR 
Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030

traukimą Sovietų Sąjungon. Taip 
ir lieka neaišku, kaip toks žmo
gus pokario metais galėjo dirb
ti lietuvių kalba leidžiamuose 
laikraščiuose ir netgi išversti 
grožinės literatūros kūrinių lie
tuvių kalbon. Prasitariama tik, 
kad 1946-48 m. P. Griškevičius 
mokėsi partinėje Vilniaus mo
kykloje, o 1958 m. baigė neaki
vaizdinę aukštąją kompartijos 
mokyklą Maskvoje. Jo pirmtakas 
A. Sniečkus 1915-18 m. mokėsi 
Varonežo lietuvių gimnazijoje, 
1925-26 m. lankė Plechanovo 
liaudies ūkio institutą Mask
voje, nesiribodamas vien tik 
partinėmis mokyklomis, paruo- 
šiančiomis politrukus. P. Griš
kevičius buvo pašarvotas Balto
joje Vilniaus meno darbuotojų 
rūmų salėje. Ištikimą tarnybą 
Maskvai liudijo du Lenino ordi
nai, Spalio revoliucijos ordi
nas, kiti sovietiniai ordinai ir 
gausūs medaliai. Palaidotas 
lapkričio 17 d. Antakalnio ka
pinėse.

PAGARBA AR DUOKLĖ?
“Tiesos” redakcija 1987 m. 192 

nr. cituoja skaitytojų atsiliepi
mus į dabartines kapines lie
čiantį klausimą - pagarba miru
siam ar duoklė madai? Kapsuke 
(Marijampolėje) gyvenanti O. 
Šiaudinienė rašo: “Mums atrodo, 
kad didžiuliai granito luitai ka
pų kalvose-tai pradėjęs nesvei
kai klestėti lenktyniavimas, ku
ris daugiau galime ...” O. Šiau
dinienės mintį pratęsia ir Kai
šiadorių rajono Vladiškės kaimo 
gyventojas V. Strašunskas: “Pa
žiūrėkime, kas darosi naujosio
se Kaišiadorių kapinėse? Prieš 
kelerius metus joms buvo skirtas 
didžiausias plotas, o dabar jis 
jau virto akmenynu. Mūsų seno
liai ant to paties kalnelio laido
davo keliolika kartų. Visiems čia 
užtekdavo vietos, ir gyvuoja ka
pinės jau kelis šimtmečius. Kal
bėkim atvirai — kam rūpės mūsų 
pastatyti brangiausi paminklai 
už šimto metų? Negi tiems busi
miesiems, kurie mūsų niekados 
gyvenime nematys? ...” Kito
kios nuomonės yra kaunietė B. 
Kosmauskaitė: “Šiuolaikinis žmo
gus rūpinasi ne tik grožiu, bet 
ir praktiškumu. Bepigu buvo an
ksčiau statyti medinius pamink
lus ar kapą pažymėti vien rūtų 
tvorele — kapįpės buvo čia pat, 
tame pačiame kaime, viską galė
jai pataisyti, nuravėti, palaisty
ti. Dabar gerai, jei tavo artimieji 
palaidoti kitame miesto gale — 
kapines nors kartą per mėnesį 
dviem autobusais pasieksi. O jei 
jie guli Kupiškyje, Šilutėje ar 
Biržuose? Ten nuvažiuosi tik 
kartą per metus, todėl tegul ant 
artimųjų kapų stovi gražus, žvil
gantis akmuo, kurio neapžels žo
lė, nepaslėps krūmai. Kodėl di
delis paminklas — būtinai duok
lė madai ar nekuklumui, gal tai 
gera duoklė mūsų praktišku
mui? ...” Redakcija, pateikda
ma skaitytojų daugumos nuomo
nę, pasakoja: “Tegul mūsų kapi
nes puošia medinės tvorelės ir 
juodas granitas, gabaus skulpto
riaus kūryba ir kaimo drožėjo 
darbas, tik neįsileiskime nesvei
ko lenktyniavimo. Tegul kiekvie
nas atminimo ženklas būna pa
garba mirusiam, o ne duoklė 
madai...” v. Kst.

1987 metų gruodžio 31 dieną Jaunimo centro salėje
Puikiai išpuošta salė 
Šalti užkandžiai 
Šampanas
Joe Dobko orkestras

* Šilta vakarienė
su vynu

* Pyragai
* Nemokamas baras

Stalai numeruoti. Prašoma įsigyti bilietus iš anksto sekma
dieniais Jaunimo centre. Informacijų teirautis pas B. Macį 
632-4558 arba A. Liaukų 575-8070.
VISUS MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI! Valdyba

Hamilton, Ontario
ALEKSANDRO STULGINSKIO 

ateitininkų kuopa sekmadienį, 
lapkričio 8, suruošė rudeninį ba- 
zarą. Mažoji ir didžioji loterija 
davė nemažai pelno. Dižiajai lote
rijai aukojo: dešrą - A. Kybartas, 
šiaudinukus - Pusdešrienė, kepi
nį “medžio šakos” - Kamaitienė, 
dovanų pažymėjimą - K. Kamins
kas, vyno bonką - B. E. Gudins- 
kai. Klebonas kun. J. Liauba davė 
piniginę auką. Nuo lubų ir sienos 
skraidė Pauliaus Grajausko paga
minti spalvingi įvairiausi aitva
rai. Parapijiečiai galėjo pasigar
džiuoti dešrelėmis, virtiniais, 
sklindžiais, pyragais su kavute. 
Visa tai buvo pagaminta vadovų ir 
ateitininkų motinų. Ateitininkų 
kuopa yra dėkinga motinoms, au
kotojams ir parapijiečiams už jų 
paramą. O.S.

St. Catharines, Ont.
LIETUVOS KARIUOMENĖS 

ŠVENTĖ paminėta lapkričio 22, 
sekmadienį, iškilmingomis pamal
domis, kuriose dalyvavo gausus 
skaičius vietos ir atvykusių iš ki
tur tautiečių. Pamaldas laikė ir 
jautrų patriotišką pamokslą pa
sakė kun. Kęstutis Butkus. Daly
vavo organizacijų vėliavos. Ramo
vėnų vėliavos palydoje dalyvavo 
ir savanoris Stepas Ulbinas. Šis 
Lietuvos kariuomenės savanoris, 
nepaisydamas savo amžiaus, be
veik visose mūsų tautinėse šven
tėse aktyviai dalyvauja, nors gy
vena Niagaros mieste. Pamaldų 
metu buvo pašventintos gėlės ir 
iškilmingai padėtos ant sodely
je esančio Laisvės paminklo. Da
lyvavo solistai V. A. Paulioniai. 
Pabaigoje visi sugiedojo “Lietu
va brangi” ir Tautos hirprią. St. 
Catharines lietuvių bendruome
nėje nėra praleidžiamas nė vie
nas tautinės reikšmės minėjimas.

APIE VYTAUTĄ SKUODĮ platų 
straipsnį paskelbė “The Standard” 
- žymiausias šio Niagaros pusia
salio dienraštis, pirmoje vietoje 
įdėdamas jo nuotrauką. Pažymėjo, 
kad šis lietuvis disidentas Sovie
tų Sąjungos įvykdytą Baltijos 
kraštų pavergimą pavadino “an 
act of banditry”. Dienraštis žino, 
kad sovietai visus laisvės kovoto
jus vadina “banditais”. Dienraštis 
taip pat paminėjo, kad V. Skuodis 
yra gimęs 1929 m. Čikagoje, užau
gęs nepriklausomoje Lietuvoje ir

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus A

(Esu “Union Gas” (k) 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

The Marlatt
The J. B. MARLATT 615 Main Street East
Funeral Home, Ltd. (East of Sanford)

laidotuvių namai 
ir koplyčia

Telefonas: 528-6303
HAMILTON, Ontario

pasiekęs geologijos profesoriaus 
laipsnį.

"HOLLYWOOD NIAGARA”. Taip 
“Standard” pavadino Holyvudo 
pradėtą filmų sukimą šiame pu
siasalyje su centru Niagara-On- 
The-Lake miestelyje, kur gyvena 
ir kelios lietuvių šeimos. Ką tik 
baigtas filmas “Expert” davė mies
teliui 10 milijonų dol. pajamų. Kor.

Delhi, Ontario
KLK MOTERŲ DRAUGIJOS Del

hi skyrius š. m. gruodžio 5, šešta
dienį, parapijos salėje ruošia py
ragų ir rankdarbių išpardavimą. 
Maloniai prašome visas moteris 
paremti šį mūsų darbą. - Gruo
džio 13, sekmadienį, kat. mote
rys rengia Marijos šventę. Pamal
dos - 11 v.r. Šv. Kazimiero šven
tovėje. Po pamaldų parapijos sa
lėje bus rodomas filmas apie Lie
tuvos krikščionybės sukakties iš
kilmes Romoje. Visus ir visas kvie
čiame dalyvauti. Valdyba

Giedraičio lietuvių žuklautojų 
ir medžiotojų klubo Hamiltone

naujo pastato vajaus 
pranešimas 20 nr.

Mirus Juliui Klypui, per Dalią Peddle įteikta mūsų klubui 
$4000.00 klubo pastato pagerinimui. Tokiu būdu iš viso 
iki 1987 m. lapkričio 27 d. gauta $34,936.23.

Nuoširdi padėka testamento vykdytojai. Valdyba

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ ((T A I V A » 
KREDITO KOOPERATYVAS 1ALKA 
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 26 MILIJONUS DOLERIŲ

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask......... 10.50%
asmenines paskolas ... 12.50%
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $2.000.
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $25.000.

MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ........... ...... 3%
santaupas...................... 5.75%
kasdienines palūkanas
už santaupas................. 5.25%
term, indėlius 1 m.......... 9.25%
term, indėlius 3 m.......... 9.75%
reg. pensijų fondo........ 6.50%
90 dienų indėlius.......... ....  8%
(minimum $5.000)
Reg. pensijų 1 m............ 8.75%

London, Ontario
KLB LONDONO APYLINKĖS 

VALDYBA rengia kalėdinę eglu
tę gruodžio 20, sekmadienį,4 v.p.p., 
parapijos salėje ir visus tautie
čius kviečia dalyvauti.

Vancouver, B. C.
LIETUVIU MEDŽIOTOJŲ 

ŽUVAUTOJŲ klubas “Bebras” 
paminėjo savo 20 metų veiklos 
sukaktį pobūviu. 1987 m. lapkri
čio 21 d. Leonardos ir Jono Ma
cijauskų erdviose patalpose įvy
ko tradicinis rudens balius, ku
riame buvo pagerbti klubo valdy
bos nariai, įteiktos taurės už 
medžiojimą ir žuvavimą. Buvo ir 
meninė programa.

Šeimininkams J. ir L. Macijaus
kams ir klubo pirm. Vincui Ska- 
beikiui klubo narių vardu buvo 
įteikta po padėkos skydą su įra
šais, išreiškiant gilią padėką 

(Nukelta į 9-tą psl.)

IR

JA Valstybės
Kun. Jono Borcvičiaus, SJ, 

50 metų kunigystės sukaktį Čika
gos lietuviai atšventė spalio 
25 d. Šventė pradėta sukaktuvi
ninko su dešimtimi kunigų kon- 
celebruotomis Mišiomis Tėvų 
jėzuitų koplyčioje. “Veni, Crea
tor” sugiedojo solistai J. Vaz- 
nelis ir M. Momkienė, vargonais 
palydėti D. Lapinsko, Mišių ei
goje atlikę ir kitų giesmių. Pa
mokslą sakė kun. Pranas Garšva, 
MIC. Oficialioji minėjimo da
lis su vakariene įvyko Jaunimo 
centro salėje. Programos vado
vas Stasys Baras, trumpai api
būdinęs kun. J. Borevičiaus, 
SJ, veiklą, pagrindiniu paskai
tininku pakvietė dr. Petrą Ki
sielių. Pastarasis priminė su
kaktuvininko darbą su jaunimu 
Lietuvoje, rekolekcijų vedimą 
moksleiviams gimnazijose, jo 
tolimesnį darbą su išeivijoje 
atsikuriančiais ateitininkais, 
skautais, kitomis lietuvių or
ganizacijomis. Sol. J. Vaznelis 
dzūkiškai padainavo A. Vana
gaičio ir VI. Jakubėno “Dzūki
jos kraštą”, visus dalyvius įjung
damas dzūkiškon dainon “Pa- 
svarcyk, antela”. Sukaktuvinin
kui buvo sugiedota ir “Ilgiau
sių metų”. Kun. J. Borevičių, 
SJ, sveikino: Lietuvos garbės 
konsulas V. Kleiza, marijonų 
vardu — kun. P. Garšva, MIC, 
perskaitęs provincijolo kun. 
V. Rimšelio, MIC, sveikinimą, 
lietuvių jėzuitų vardu — pro
vincijolas kun. A. Saulaitis, 
SJ, Lietuvių kunigų vienybės 
— kun. dr. I. Urbonas, PLB val
dybos — vicepirm. B. Jasaitie
nė. Ilgoje sveikintojų eilėje 
taipgi buvo Ateitininkų fede
racijos vadas J. Polikaitis, 
Amerikos lietuvių tautinės są
jungos pirm. dr. L. Kriaučeliū- 
nas bei kiti lietuviškųjų orga
nizacijų ir grupių atstovai. 
Daug sveikinimų buvo gauta raš
tu. Nuoširdų padėkos žodį svei
kintojams ir visiems šventės da
lyviams tarė kun. J. Borevi- 
čius, SJ.

Naujasis Notre Dame universi
teto stadionas Indianoje rug
sėjo 18 d. buvo pavadintas lietu
vių kilmės sportininko Edvardo 
“Moose” Krause-Kraučiūno var
du. Jis yra lietuvių ateivių sū
nus, ąįiggs Čiįca^s( jowp-of- 
Lakė apylinkėje, kur ievai Vla
das ir Teresė turėjo mėsinę. Ga
vęs stipendiją, 1934 m. baigė 
žurnalistikos studijas Notre 
Dame universitete. Pasižymėjo 
kaip amerikietiško futbolo ir 
krepšinio žaidėjas. 1976 m. buvo 
išrinktas į “National Basketball 
Hall of Fame”. 1948-76 m. E. 
Krause-Kraučiūnas buvo Notre 
Dame universiteto atletikos 
vadovu. Jo brolis Feliksas 
Kraučiūnas, atvykęs Lietuvon 
1936 m. su Pranu Lubinu bei 
kitais krepšininkais, daug pri
sidėjo prie krepšinio išpopu
liarinimo, pirmųjų Lietuvos 
pergalių.

Dr. Stasys A. Bačkis, Lietuvos 
atstovas Vašingtone, iš šių par
eigų pasitraukė š. m. lapkričio 
15 d. dėl pablogėjusios sveika
tos, pasilikdamas Lietuvos at
stovybės sąraše su diplomati
nėmis privilegijomis. Jį pakeitė 
Stasys Lozoraitis, kartu likda
mas ir Lietuvos atstovu Vati
kanui.

Urugvajus
Montevideo lietuviai Lietu

vos krikšto 600 metų sukaktį 
paminėjo rugsėjo mėnesį. Lie
tuvių delegaciją rugsėjo 10 d. 
priėmė Urugvajaus prezidentas 
dr. J. M. Sanguinetti. Audien
ciją prezidentūroje parūpino 
lietuvius atlydėjęs prof. B. 
Barbagelata. Lietuvių delega
ciją sudarė: Urugvajaus lietu
vių kultūros draugijos pirm. 
Stasys Goda, Lietuvių jaunimo 
sąjungos pirm. Danielis Modena- 
Aleksiejūnas, kultūrinės veiklos 
atstovai Lida Petrauskaitė-Oli- 
vera, dr. Alfredas Stanevičius 
ir kun. Jonas Giedrys, SJ. Urug
vajaus prez. dr. J. M. Sanguine- 
čiui buvo įteiktas bronzinis Lie
tuvos krikšto 600 metų sukak
ties medalis, padėkota už Urug
vajaus nepripažinimą prievar
tinio Lietuvos įjungimo Sovietų 
Sąjungon. Buvo pareikštas pa
geidavimas, kad bent viena 
Urugvajaus mokykla būtų pa
vadinta Lietuvos vardu. Ofi
cialus Lietuvos krikšto minė
jimas rugsėjo 13 d. įvyko Mon
tevideo katedroje. Mišias su 
trim kunigais koncelebravo Mon
tevideo arkiv. J. Gottardis, SDB. 
Koncelebrantų eilėse buvo ir 
lietuvių klebonas kun. Jonas 
Giedrys, SJ. Vaikai ir jaunuo
liai atnešė simbolines aukas - 
lietuvišką koplytėlę, “LKB kro
niką”, iš gintaro pagamintą Auš
ros Vartų Marijos paveikslą ir 
lietuvišką tautinę juostą. Gie
dojo lietuvių choras “Aidas”, 

vadovaujamas Vytauto Dorelio. 
Savo pamokslui arkiv. J. Got
tardis, SDB, panaudojo popie
žiaus Jono-Pauliaus II mintis 
jo laiške Lietuvos vyskupams ir 
tikintiesiems. Po pamaldų padė
tas gėlių vainikas prie Lais
vės paminklo Nepriklausomybės 
aikštėje. Tris tautinius šokius 
pašoko “Ąžuolynas”. Šventė baig
ta apsilankymu Lietuvos aikštė
je, gėlių puokštės padėjimu.

Argentina
Rosario mieste Šv. Kazimiero 

parapija tebeturi nuo 1962 m. 
veikiančią Lietuvos respublikos 
mokyklą. Šis vardas mokyklai 
buvo suteiktas 1964 m., kai buvo 
baigtas pastatas pirmom ketu
riom klasėm. Prie mokyklos sta
tybos ir tolimesnio jos augimo 
daug prisidėjo Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas kun. Juozas 
Margis, MIC. Mokykla su vaikų 
darželiu dabar turi 800 moki
nių. Pirmąja mokyklos direk
tore buvo R. Valavičiūtė, o vė
liau vadovybę perėmė seselės 
kazimierietės. Ilgus metus va
dovavo seselė Elenisa Buzaitė. 
Dabartinė mokyklos direktorė 
yra Marta Gugliotta, vicedirek- 
torės — Mabel de Musante ir 
Juana de Camomajo. Lietuvos 
respublikos mokyklą dabar lan
ko argentiniečiai. Lietuviškas 
liko tik ispanų kalbon išvers
tas jos vardas — Republica de 
Lituania. Sidabrinė mokyklos 
sukaktis paminėta rugsėjo 8 d. 
Dalyvavo svečiai, mokiniai ir 
jų tėvai. Pagrindinį pranešimą 
padarė kun. J. Margis, MIC. Mo
kyklos personalas ir moksleiviai 
buvo pasipuošę Vyčio ženkliu
kais. Rugsėjo 13, sekmadienį, 
Mišias mokyklos kieme koncele
bravo kun. Juozas Margis ir kun. 
Anibal Villan. Mokyklos šventė 
susilaukė apie 1.000 dalyvių, 
kurių eilėse tebuvo apie 50 lie
tuvių.
Australija

Lietuviškųjų studijų draugi
ja, įsteigta Tasmanijos univer
sitete Hobarte, plečia savo veik
lą ir už universiteto ribų. Ho- 
barto lenkų salėje įdomią lietu
višką vakaronę rugsėjo 24 d. su
organizavo Rožė Vaičiulevičiū- 
tė. Vakaronėn atvyko apie 90 
Lietuviškųjų studijų draugijos 
narių ir .ręmėjų.r Jų laukė lie
tuviška vakarienė, paruošta Lie
tuvių moterų draugijos pirm. 
Elenos Paškevičienės su jai tal
kinusiomis narėmis — Antanina 
Milinkevičiene, Kristina Dom- 
kuviene, Irena Jurevičiene. 
Svečius nustebino Reginos Kru- 
tulytės-Share atgaivinta prieš 
keletą metų Hobarte veikusi 
tautinių šokių grupė. Didžioji 
šokėjų dalis buvo vietiniai aus
tralai. Jie betgi ir dabar po il
gos pertraukos gražiai pašoko 
“Subatėlę”, “Jonkelį”, išjudin
dami studentus, mokomojo per
sonalo narius. Vakaronei įpu
sėjus, juos ratelin įjungė Alek
sandras Kantvilas, grojant Al
giui Taškūnui.

Britanija
Metinis Mančesterio lietuvių 

balius spalio 10 d. susilaukė 
53 dalyvių, kurių eilėse buvo ir 
vėliau atvykęs lietuvių kapelio
nas kan. V. Kamaitis. Dalyvių 
skaičius mažėja, nors klubas dar 
turi apie 180 narių. Vakaro da
lyvius pasveikino klubo vice
pirm. H. Vaineikis, pranešda
mas, kad antroji baliaus dalis 
bus skirta klubo pirm. A. Pod- 
voiskio ir V. Šiaučiulio sukak
tuviniams gimtadieniams. Mat 
jiedu sulaukė pensininko 65 
metų amžiaus. Abu sukaktuvi
ninkus sveikino: klubo vardu 
— V. Bernatavičius, ramovėnų 
vardu — pirm. K. Murauskas, 
DBLS Mančesterio skyriaus — 
A. Jakimavičius. Žodį tarė ir 
kapelionas kan. V. Kamaitis. 
Sukaktuvininkam sugiedota “Il
giausių metų”, įteiktos visų 
pasirašytos sveikinimo korte
lės.

Tautos šventės minėjimą spa
lio 11 d. Mossende surengė 
DBLS Škotijos skyriaus valdyba. 
Už Lietuvą užprašytas Mišias 
vietinėje katalikų šventovėje 
atnašavo kun. J. Andriušius, 
sakęs ir šventei skirtą pamoks
lą. Giedojo Prano Dzidoliko 
vadovaujamas Šv. Cecilijos cho
ras. Po pamaldų dalyviai susi
rinko Škotijos lietuvių klube. 
J. Zokas, svečias iš Birmingha- 
mo, kalbėjo apie Tautos šventę 
ir jos reikšmę ne tik lietuvių, 
bet ir anglų kalba. Angliškąja 
dalimi džiaugėsi minėjime da
lyvavęs jaunimas, nemokantis 
lietuvių kalbos, bet siekiantis 
daugiau žinių apie Lietuvos is
toriją. Programą atliko P. Dzi
doliko vadovaujamas vyrų cho
ras, K. Rugienienės paruošti 
šokėjai, jos vadovaujamas mer
gaičių choras, •



Brazilų balsai už Lietuvą
PR. GAVĖNAS

“Dia da Lituania”
Dom Pedro Fedalto, Kuriti- 

bos (Curitiba) arkivyskupas 
pietinėje Brazilijoje, jau ke
linti metai kelia balsą už Lie
tuvą sibirinių trėmimų meti
nių proga. Tai vykdo per dvi ra
dijo stotis ir du savaitraščius 
skiltyje “Ganytojo balsas”. 
Šiemet pabrėžė, kad Brazilijos 
vyskupų konferencijos (CNBB) 
liturginis kalendorius 208 
puslapyje “įsako melstis Lie
tuvos Dieną, prisimenant kraš
tus, kur varžoma tikėjmo lais
vė”. Jis kalba apie Lietuvą, 
seną jos kalbą, “kuri nėra nei 
slavų, nei germanų kalba”. 
Trumpai atpasakoja Lietuvos 
istoriją nuo Mindaugo laikų, 
pabrėždamas, kad Vytauto val
doma iškilo Europos valsty
bių tarpe. “Buvo galinga vals
tybė, nepriklausoma, sulai
kiusi mongolų, totorių, muzul- 
monų bei vokiečių veržimąsi”.

Priminęs Lietuvos susijungi
mą su Lenkija, abiejų žlugi
mą ir paskui atgautą nepri
klausomybę, pabrėžia greit 
pasiektą gerovę (kokios Bra
zilija niekaip neįstengia pa
siekti, — PG): “Buvo pravesta 
žemės reforma ir išdalinta 
žemė kaimiečiams, taip kad 
Lietuvoj neliko vargšių betur
čių. Prasidėjo pramonė, su
klestėjo švietimas, kultūra, 
pilnai vystėsi tikėjimas”.

Tačiau visa tai truko tik 
22 metus. 1940 m. birželio 15 d. 
Lietuvą užplūdo rusai. “Ir pra
sidėjo kryžiaus kelias”. Čia 
arkivyskupas atpasakoja žiau
rumus bei iki šiol besitęsiantį 
politinį ir religinį persekio
jimą.

“Žvelgdami į lietuvių tautos 
kančią, — tęsia arkivyskupas, 
— visi laisvo pasaulio krikš
čionys turime solidarizuotis 
su lietuviais”.

“Netiesa, — kartoja jau se
niai išreikštą mintį, — kad ko
munistų valdomuose kraštuo
se K. Bendrija yra ‘Tylos 
Bendrija’. ‘Tylos Bendrija’ 
esame mes, kaip pareiškė Kiol- 
no arkivyskupas kard. Joseph 
Hoeffner. Mes esam kurti ir 
nebyliai, neatši'Iibpdami į'per- 
sekiojamų inūsų brolių šauks
mą, neretai pasireiškiantį 
krauju ir ugnimi”.

Jisai skatina savo tautiečius 
brazilus nepasilikti indiferen
tais, abejingais, nedrįstančiais 
pagelbėti lietuvių tautai, kuri 
taip didvyriškai kenčia.

Dar primena, kad Šv. Tėvas 
Jonas-Paulius II dar 1984 m. iš
reiškė norą aplankyti Lietuvą, 
minint 500 metų sukaktį nuo 
šv. Kazimiero mirties. Tai bū
tų buvęs didelis solidarumo 
mostas. Tačiau nebuvo jam 
leista.

Baigdamas visus kviečia 
melstis “laisvės malda”, kurią 
papildo prasmingais žodžiais: 
“Grąžinki mūsų broliams lie
tuviams jų tėvynės laisvę ... 
Suteiki amžiną šviesą tiems, 
kurie praliejo savo kraują ko
voje, šaukdamiesi Tavo švento
jo vardo ir Lietuvos Dievo 
Motinos vardo”.

Pažymėtina, kaip Kuritibos

RAŠINIŲ KONKURSAS
Amerikos lietuvių tautinė sąjunga skelbia Rašinių konkursą 
jaunimui. Temos: 1. “NE LIETUVOJE GIMUSIO JAUNIMO 
PAREIGA LIETUVAI”; 2. “KAIP IŠLAIKYTI JAUNIMĄ 
AKTYVŲ LIETUVIŠKOSE ORGANIZACIJOSE?”

Amerikos lietuvių tautinė sąjunga kviečia ir skatina visą 
lietuvišką jaunimą (iki 35 m. amžiaus) dalyvauti konkurse. 
Tema turi būti bent penkių (5) mašinėle rašytų puslapių. 
Lituanistinių mokyklų mokytojai bei įvairių organizacijų 
vadovai yra prašomi paskatinti jaunimą rašyti minėtom 
temom.

Konkurse dalyvaujantiems bus skiriamos trys premijos: 
L - $250.00, II. - $150.00, III. - $100.00.

Premijų paskirstymui vertintojų komisija bus sudaryta 
ir paskelbta vėliau.

Tema turi būti pasirašyta slapyvardžiu. Kartu su tema 
atsiųsti užklijuotą voką su vardu, adresu, ir amžiumi. Kon
kurso rašiniai turi būti atsiųsti iki 1988 m. sausio 15 d., se
kančiu adresu: Amerikos lietuvių tautinė sąjunga, c/o Vida 

Jonušienė, 12500 Pawnee Rd., Palos Park, IL 60464, USA.

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti J* VAZNELIŲ

Čia gausite lietuviškų-knygų, 
plokštelių, odos, medžio dirbinių. 
Ypač didelis gintaro 
išdirbinių pasirinkimas.

CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424

arkivyskupas pabrėžia čia du 
dalykus, į kuriuos mes lig šiol 
neatkreipėm deramo dėmesio: 
šią Brazilijos vyskupų konfe
rencijos priimtą ir paskelbtą 
“Maldos dieną” vadina “Lietu
vos diena (Dia da Lituania)”, 
o Laisvės maldoj kreipiasi į 
Mariją “Lietuvos Madonos” ti
tulu (“Nossa Senhora da Litua
nia”).

Solidarumas lietuvių tautai
Sao Paulo valstijoj Karapi- 

kuibos (Carapicuiba) valsčiaus 
valdyba birželio 30 d. posėdy
je nutarė išreikšti solidaru
mą lietuvių tautai, kurią, pro
tokolo žodžiais tariant “komu
nistinis režimas pavergė ir ne
siliauja persekiojęs religinės 
bei tautinės veiklos, neleis
damas pasireikšti jokiu demo
kratiniu veiksmu”.

Nutarimą pasiūlė “verea- 
dor” (valsčiaus valdybos ta
rėjas) dr. Jorge Yonėya, papra
šęs sutikimo nušviesti Lietu
vos padėtį. Pirmiausia primi
nė šiemet švenčiamą Lietuvos 
krikšto sukaktį ir jos proga 
Sao Paulo centre suruoštą dai
lės kūrinių parodą tema “Li
tuania 87”. Lankydamas tą pa
rodą gavęs informacijas. 
Trumpai priminė “pirmąjį 
moderniųjų amžių jauną šven
tąjį pasaulietį” lietuvį šv. 
Kazimierą. “Tai Lietuvos ka
ralaitis, gražiausias jos re
ligingumo perlas”. Lietuva 
Sovietų Sąjungoj esanti vie
nintelė šalis, kur beveik vi
suma gyventojų yra katalikai. 
Lietuva 1940 m. buvo rusų už
imta ir lig šiol persekiojama.

“Kadangi lietuviai, — tęsė 
dr. Yonėya, — yra krikščionys 
katalikai, darbštūs, tvarkingi, 
draugiški, pavyzdingi, — mes, 
brazilai, kurie priėmėm bū
rius ateivių iš tolimos Lietu
vos, solidarizuojame su jų 
bendrataučiais už geležinės 
uždangos; meldžiamės, kad Šv. 
Tėvas įstengtų įveikti visas 
sovietinės valdžios kliūtis 
ir kad tame krašte bent reli
gija galėtų laisvai reikštis”.

Šis pareiškimas buvo pri
imtas, įrašytas valsčiaus val
dybos aktų knygon ir nuorašas, 
savivaldybės^ pirmininko pasi
rašytas kaip “Solidarumo lie
tuvių tautai aktas”, persiųstas 
lietuvių Šv. Kazimiero para
pijai Sao Paulo mieste.

O visa tai išgavo kukli mūsų 
tautietė, dailininkė-mėgėja 
Viktorija Zarakauskaitė-Zine- 
vičienė, pristačiusi savo kū
rinį dailės parodai, kurią Sao 
Paulo miesto centre suruošė 
Lietuvos krikščionybės sukak
ties komitetas kartu su bra
zilų Kultūriniu centru. Jinai 
ir pakvietė dr. Jorge Yonėya 
— valsčiaus valdybos tarėją.

Reikia daugiau tokių tau
tiečių!

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

Aušros Vartų Marijos šventėje 1987 m. lapkričio 16 d. Šv. Tėvas JONAS-PAULIUS II atnašavo Mišias lietuvių 
kalba Šv. Petro bazilikos lietuvių koplyčioje Romoje ir tarė atitinkama žodį lietuviškai Mišių dalyviams, kurių 
buvo apie 40. Iš kairės: prel. ALGIMANTAS BARTKUS, dijakonas PAULIUS MALIŠKA, JONAS-PAULIUS II, 
apeigų vadovas, prel. AUDRYS BAČKIS Nuotr. A. Mari

Pranešimas iš Romos

Šv. Tėvas laikė pamaldas lietuviškai
Vilniaus Aušros Vartų Marijos šventė • Popiežiaus malda ir žodis lietuvių tautai •

Lietuvių Šv. Kazimiero ko
legija kasmet švenčia Vilniaus 
Aušros Vartų Marijos šventę 
lapkričio 16 d. Šv. Petro ba
zilikoje įrengtoje lietuvių 
koplyčioje šalia vengrų ir len
kų panašių koplyčių. Lietuvių 
koplyčia buvo įrengta ir pa
šventinta Šv. Tėvo Pauliaus 
VI 1970 m. liepos 7 d. Nauja
sis popiežius Jonas-Paulius 
II pirmą kartą pasakė pamoks
lą lietuviškai 1982 m. kovo 4 
d., kai Šv. Kazimiero kolegi
ja minėjo savo 40 metų sukak
tį. Tuomet Mišios buvo atna
šautos lotynų kalba.

Šiais Lietuvos krikščiony
bės sukakties ir Marijos me
tais Šv. Tėvas Jonas-Paulius 
II sutiko atnašauti Mišias lap
kričio 16 d., 7 v.r., švenčiant 
Vilniaus Aušros Vartų Marijos 
šventę. Su juo lietuvių koply
čioje Šv. Petro bazilikoje kon- 
celebravo prel. A. Bačkis ir 
prel. A. Bartkus. Mišiose da
lyvavo arkivysk. P. Marcinkus, 
kolegijos auklėtiniai ir Romos 
lietuviai. Dalyvių tarpe matėsi 
kard. A. Sabbatani, nuncijus 
prel. L. Zanini, arkiv. D. Man- 
duzzi ir kt. Mišių skaitymus 
atliko K. Lozoratis ir S. Kubi
lius. Evangeliją skaitė dijak. 
P. Mališka. Tikinčiųjų maldas 
skaitė kun. E. Putrimas, J. Ku
bilienė, A. Žemaitis, M. Dany- 
tė, J. Žemaitytė.

Po Mišių Šv. Tėvas pasisvei
kino su kiekvienu dalyviu, ku
rių buvo apie 40, trumpai pasi
kalbėjo ir įteikė po Rožinį.

Vatikano dienraštis “L’Os- 
servatore Romano” 1987. XI. 17 
laidoje išspausdino platų pa
maldų aprašymą, įdėjo nuo
trauką ir net lietuvišką teks
tą Šv. Tėvo kalbos, kurią jis 
pasakė Mišių pradžioje. Štai 
tasai tekstas:

“Nuoširdžiai troškau šiais 
Marijos metais ir drauge Lie
tuvos krikšto jubiliejaus me
tais susikaupti maldoje prieš 
šventąjį Gailestingumo Moti
nos paveikslą šioje jai pašvęs
toje koplyčioje prie apaštalų 
kunigaikščio švento Petro kapo.

Pradėdami Mišių Auką, mes 
visi dvasia persikeliame į 
senąją Aušros Vartų šventovę 
Vilniuje, kur stebuklingas 
Gailestingumo Motinos pa
veikslas yra garbinamas jau- 
daugiau kaip keturi šimtme
čiai. Šiandien Aušros Vartų 
Marijos šventėje ten nuolat 
meldžiasi daug maldininkų iš 
visos Lietuvos ir iš kaimyni
nių kraštų. Vienijamės su jais 
dvasia dalyvaudami jų maldos, 
tikėjimo ir meilės kelionėje, 
kupini pasitikėjimo trokštame 
išmelsti Dievo Motinos globą 
ir užtarimą lietuvių tautai; 
trokštame prie jos kojų sudėti 
lietuvių tautos džiaugsmus ir 
kančias, siekimus ir viltis.

O Aušros Vartų Gailestingu
mo Motina, drauge su Tavo 
vaikais lietuviais šaukiamės 
Tavęs: globok Lietuvos šalį, 
kuri yra gavusi Marijos žemės 
vardą, padaryk, kad lietuvių 
tauta išsaugotų savo tikėjimą 
ir galėtų juo gyventi pilnoje 
laisvėje, kad galėtų jį išlai
kyti ir nesužalotą perteikti 
jaunosiom kartom”.

Lietuvos vyskupai sinode
Ši informacija ir malda bu

vo perduota Lietuvai per Vati
kano radiją.

Lietuvos vyskupai Romoje
1987 m. rugsėjo 30 d. at

skrido Romon arkiv. L. Povilo
nis, vysk. VI. Michelevičius ir 
Kauno arkivyskupijos kancle
ris mons. A. Bitvinskas. Kartu 
atskrido ir Latvijos kardino
las Vaivods su savo pagalbi
ninku vyskupu ir dviem kuni
gais. Jie dalyvavo visą mėnesį 
trukusiame vyskupų sinode. 
Pastarasis buvo pradėtas iškil
mingom Mišiom Šv. Petro bazi
likoje.

Spalio 3 d. Lietuvos vysku
pai pietavo pas Šv. Tėvą ir tu
rėjo progos išsikalbėti su juo 
apie Ljętuyps. tiJiiųČLijjų rei-5 
kalus ir kitas problemas.

Spalio 30 d. pasibaigė sino
das. Iškilmingas Mišias atna
šavo Šv. Tėvas Jonas-Paulius 
II. Koncelebravo visi sinodo 
vyskupai. Iš lietuvių dalyva
vo tik vysk. VI. Michelevičius, 
nes arkiv. L. Povilonis buvo 
sunegalavęs.

Lapkričio 4 d. svečiams iš 
Lietuvos buvo surengtos iš
leistuvės Šv. Kazimiero kole
gijoje. Tą pačią dieną svečiai 
išskrido Maskvon. Juos išly
dėjo Vatikano atstovas prel. 
A. Bačkis, kolegijos rekto
rius prel. A. Bartkus ir kt. 
Romos lietuviai. Iš Maskvos

Skuodis pas Kanados valdžios atstovus
Prof. Vytautas Skuodis su 

žmona Irena ir dukra Daiva 
1987 m. lapkričio 17 d. lankėsi 
Otavoje. Iš Toronto jį atlydė
jo ir pagelbėjo vertimais į ang
lų kalbą Algis Juzukonis, o Ota
voje sutiko ir lydėjo Juozas 
Danys, gyvenantis Otavoje.

Tai buvo darbinga prof. 
Skuodžiui diena, nes turėjo 
penkis susitikimus, kuriuose 
kalbėjo apie savo septynerių 
metų išgyvenimus sovietinėse 
darbo stovyklose ir aplamai 
apie padėtį Lietuvoje.

Rytą buvo ilgesnis pasima
tymas su užsienio reikalų mi
nisterijos Rytų departamento 
direktoriumi Derek Fraser ir 
trimis jo departamento parei
gūnais.

Parlamentinio žmogaus tei
sių komiteto vicepirmininkas 
Andrew Witer, parlamento ir 
konservatorių partijos narys 
iš Toronto, visus pakvietė pie
tums į parlamento restoraną, 
kur prof. Skuodis ir jo šeimos 
nariai taip pat papasakojo sa
vo patyrimus, kai prof. Skuo
dis buvo sekamas ir tardomas.

Po pietų buvo ilgas pokalbis 
“CBC International” studijoje. 
Pokalbis vyko daugiausia ru
sų, taip pat ukrainiečių ir ang
lų kalbomis. Vienoje dalyje 
dalyvavo ir parlamento narys, 
paaiškindamas apie Kanados 
parlamentinio komiteto žmo
gaus teisėms darbą. Šis pokal
bis buvo specialiai transliuo
jamas trumpomis bangomis į 
Sovietų Sąjungą.

Vėliau daugiau kaip valan
dą buvo kalbąjna su “Canadian 
Press” Otavos biuro vedėju 

sekančią dieną Romos kelei
viai traukiniu išvyko į Lietuvą 
ir Kauną pasiekė lapkričio 6 d.

1988 m. Lietuvos vyskupai 
turėtų atvykti Romon su pra
nešimais apie savo vyskupi
jas, t. y. vizitui “ad limina”. 
Tokį vizitą jie padarė 1982 m. 
balandžio mėnesį. Tuomet lan
kėsi Vatikane arkiv. L. Povi
lonis, vysk. A. Vaičius, vysk. 
R. Krikščiūnas, vysk. V. Slad
kevičius ir kun. A. Gutauskas 
(Vilniaus arkivyskupijos val
dytojas). Ar Maskva leis Lietu
vos vyskupams atvykti Romon 
1988 m., dar niekas nežino.

Mokslo metų pradžia
Nauji mokslo metai ponti- 

fikaliniuose universitetuose 
prasidėjo spalio 16 d. Lietu
vių kolegijoje Mišias atnaša
vo jos rektorius prel. A. Bart
kus drauge su visa kolegijos 
vadovybe spalio 18 d. Šv. Pet
ro bazilikoje iškilmingos pa
maldos įvyko spalio 20 d. Mi
šias atnašavo pats Šv. Tėvas 
Jonas-Paulius II drauge su ko
legijų vadovybėmis. Koncele
bravo Šv. Kazimiero kolegi
jos rektorius su visa jos va
dovybe. Dalyvavo visų ponti- 
fikalinių universitetų stu
dentai, kurių tarpe buvo ir 
keletas lietuvių. Dijakonas 
Paulius Mališka paskutinius 
metus studijuoja teologiją ir 
mokslo metų pabaigoje bus 
įšventintas kunigu. Kor.

Wick Parsons. “Canadian 
Press” (sutrumpintai CP) 
spausdina biuletenius, ku
riuos gauna visi angliški 
Kanados laikraščiai ir ati
tinkamai pasirenka medžiagą 
savo žinioms bei straipsniams. 
Pavakary prof. Skuodis buvo 
priimtas liberalų partijos at
stovo parlamento nario John 
Nunziata.

Abiem parlamento nariam — 
A. Witeriui ir J. Nunziatai 
prof. Skuodis įteikė anglišką 
Lietuvos “Kronikos” tomą su 
atitinkamu įrašu, prašydamas 
perduoti ministeriui pirmi
ninkui Brian Mulroney ir opo
zicijos vadui John Turner. Abu 
parlamentarai užtikrino, kad 
tai padarysią.

Vakare privačiai prie kavos 
Skuodžiai galėjo susitikti ir 
pasikalbėti su giminaičiais 
Barisais, gyvenančiais Ota
voje po daugiau kaip 40 metų 
nesimatymo.

Prof. Skuodis savo ambasa- 
dorišką misiją, informuoda
mas apie lietuvių ir Lietuvos 
priespaudą plačiai vykdo. Da
bar jis daug kur kviečiamas. 
Daug atlikta ir Otavoje, nors 
laikas buvo nepatogus, nes 
parlamentas ką tik buvo grį
žęs iš atostogų. J.V.D.

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida
C. Jason (Jasiūnas) Toronte

Tel. (416) 624-8181
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Demonstruokime ir protestuokime!
JAV Lietuviu Bendruomenės pareiškimas Gorbačiovo vizito reikalu

Ryšium su 1987 m. gruodžio 7-8 
d.d. įvyksiančiu M. Gorbačiovo vi
zitu Vašingtone JAV LB krašto val
dyba kreipiasi į visus geros va
lios lietuvius su sekančiais pra
šymais,

1. Kviečiame dalyvauti Vašing
tone š. m. gruodžio 8, antradienį, 
nuo 6 iki 10 v.v., Lafayette Parke 
(skersai gatvės nuo Baltųjų rūmų) 
ruošiamoje baltiečių demonstra
cijoje. Tuo metu, kai Gorbačiovas 
ir diplomatai atvyks į Baltųjų rū
mų priėmimą, gausiai susirinkę 
mes liudysime Baltijos tautų kan
čias ir laisvės troškimą.

2. Laiškais ir telefoniniais pa- 
skambinimais prašome įtaigoti 
savo valstijų senatorius ir kon- 
gresmanus, kad Gorbačiovui ne
būtų duota teisė kalbėti bendrai 
JAV kongreso sesijai (joint ses
sion of Congress). Sov. Sąjungos 
diktatoriui, kurio valdomoje vals
tybėje milijonams yra kasdien 
pažeidžiamos žmogaus teisės, to
kia garbė negali būti teikiama.

3. Gorbačiovo vizitas sudaro 
puikią progą amerikiečių spau
doje priminti Baltijos valstybių 
tragediją ir tebevykdomus žmo
gaus teisių pažeidimus. Išnau
dokime šią progą, veikdami vieni 
ir drauge su kitų sovietų paverg
tų tautų atstovais. Neleiskime 
emigracijos iš Sov. Sąjungos klau
simui nustelbti nemažiau svar
bius sovietų ekspansionizmo, tau
tų apsisprendimo, šeimų sujungi
mo, tikėjimo persekiojimo bei 
kitų žmogaus teisių pažeidimo 
klausimus.

JAV LB krašto valdyba prez. R.

Jaunimo kongreso žinios
Svarbiausi telefono numeriai 

Australijoje: Henriko Antanai
čio, kongreso ruošos komiteto 
pirmininko Melbourne (03) 857- 
7248; dr. Antano Stepano, studi
jų dienų koordinatoriaus Can
berra (062) 82-4013.

Kanados atstovų vadovė — Indrė 
Čuplinskaitė iš Toronto. Iš Kana
dos į kongresą Australijoje iš 
viso vyks 35 asmenys iš Toronto- 
Hamiltono ir iš Otavos-Monttealio.

Primenama atstovams atsivežti 
savo krašto vėliavas; apsistojan- 
tiems šeimose — atvežti po kalė
dinę dovanėlę iki $5 vertės pasi
dalinimui sų kitais atstovais per 
bendras Kūčitis^LietuVil) klube 
Sydnėjuje. Taip”įilat kraštai pra
šomi atvežti po kalėdinį papuo
šalą eglutei, kuri bus visų bend
rai puošiama klube.

Išskrendant iš Australijos 
reikės sumokėti 20 australiškų 
dolerių “departure tax”. Kurie 
atskrenda savaitgalyje (gruodžio 
19-20), turėtų atsivežti austra
liškų pinigų arba išsikeisti Syd- 
nėjaus orauostyje, nes Australi
joje bankai per savaitgalius ir 
šventes uždaryti.

Dalyviai, turistai ir stebėtojai 
studijų dienose: VISI turite už
siregistruoti, užpildydami kon
greso registracijos anketą. Kon
greso rengėjams yra būtina žinoti, 
kiek nakvynių parūpinti lietuvių 
šeimose. Kurie neturi garantuotų 
rezervacijų viešbučiuose, jau 
nebegalės juose gauti vietų. Jau 
visi viešbučiai yra pilni, nes la
bai daug asmenų atvyksta švęsti 
Australijos 200 metų sukakties. 
Taigi rengėjams svarbu žinoti, 
kiek nakvynių jie turės rasti lie
tuvių šeimose. Jeigu pildydami 
registracijos blanką dalyviai 
nepažymėjo, kad norėtų gauti nak
vynę šeimoje, nakvynių komisija 
jiems vietos nejieško. Kongreso 
registracijos reikalus Kanado
je tvarko KLJS vicepirmininkė 
Marytė Adamonytė Montrealyje 
(514) 256-5355. Australijoje tais 
reikalais skambinti Henrikui 
Antanaičiui Melburne (03) 857- 
7248.

Kanados atstovai aktyviai 
jungiasi į studijų dienų programą. 
Kanados krašto pranešimą ruo
šia Marytė Adamonytė su Daiva 
Lapiene. Simpoziume “Baltijos 
taikos ir laisvės žygio įvertini
mas” Kanadai atstovaus Monika 

Prof. VYTAUTAS SKUODIS, lankydamasis Otavoje, įteikė parlamento na
riui JOHN NUNCIATAI "LKB kronikos" tomą anglų kalba ir painformavo 
jį apie Sov. Sąjungos okupuotą Lietuvą Nuotr. J. V. Danio

Reaganui yra paruošusi memo
randumą. JAV prezidentas yra 
prašomas apeliuoti į Sov. Sąjun
gos komunistų partijos genera
linį sekretorių, kad Sov. Sąjunga 
pripažintų negaliojančiais Mo
lotovo - Ribbentropo sutartį, 
įskaitant 1939 m. rugpjūčio 23 
d. bei rugsėjo 28 d. slaptuosius 
protokolus, ir pašalintų jo išda
vas. Tai reikalauja atstatyti Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos nepri
klausomybę bei jų teritorinį in
tegralumą pagal 1920 m. taikos 
sutartis su Sov. Sąjunga. Memo
randume taip pat užsimenama 
apie sovietų vykdomus Helsin
kio akto sutarimų pažeidimus. 
Prez. Reaganas yra prašomas 
kreiptis politinių kalinių ir są
žinės kalinių reikalu.

JAV LB krašto valdybos pirm, 
inž. Vyt. Volertas priėmė “Coa
lition for Peace Through Strength” 
pirm, admirolo Thomas H. Moorer 
kvietimą pasirašyti JAV kongre
so narių ir visuomeninio gyveni
mo vadovų peticiją, skirtą prez. 
Reaganui. Prezidentas prašomas 
būti ypatingai atsargiu su sovie
tais, tariantis strateginių ginklų 
mažinimo klausimais ir vengti 
sutarties, kuri ateityje leistų 
Sov. Sąjungai šantažuoti Vakarų 
Europos valstybes.

Pastaba: Baigus ruošti šį prane
šimą spaudai, buvo patirta, kad 
Baltieji rūmai atsisako savo su
manymo M. Gorbačiovui leisti kal
bėti JAV kongreso benrai sesijai. 
Kviečiame šį reikalą sekti, kol 
atšaukimas galutinai nenuspręs
tas.

Spudaitė. Simpoziume “Ryškesni 
lietuviškos veiklos išeivijoje 
pavyzdžiai” Kanadai atstovaus 
Saplys kartu su Puodžiūnu iš 
Anglijos, Gumuliausku ir Šrei- 
feldaite iš V. Vokietijos. Pasi
kalbėjime apie veiklos projek
tus, kurie jau įgyvendinti, da
lyvaus iš Kanados: Kalendraitė, 
Balaišytė, Čuplinskaitė ir Gra- 
jauskaitė. Simpoziume “Kodėl 
man rūpi lietuvių tautos liki
mas?” iš Kanados dalyvaus Ka
lendraitė kartu su Ivinskiu iš 
V. Vokietijos ir Skuodytė šiuo 
metu iš JAV (neseniai iš Lietu
vos atvykusi su tėvais).

Apie lituanistinį švietimą išei
vijoje kalbės: Bernadeta Abro
maitytė — apie vaikų darželius, 
Loreta Stanulytė — apie šeimų 
stovyklas, Rimas Čuplinskas — 
apie Vasario 16 gimnaziją, Indrė 
Čuplinskaitė — apie lituanisti
nius seminarus.

Simpoziume “Mišrių šeimų vaid
muo lietuviškoje veikloje” iš 
Kanados kalbės Ričardas Kalend
ra. Simpoziume “Lietuviška atei
tis — veikla išeivijoje be lietu
vių kalbos” kalbės Vytas Čuplins
kas. Svarstybose tema “Be lietu
vių kalbos lietuvybė išeivijoje 
negali išsilaikyti” kalbės Mirga 
Šaltmiraitė. Simpoziume tema 
“Nūdienės Lietuvos jaunimas: 
interesai, vertybės, nuotaikos 
ir galimybės” kalbės Monika Spu
daitė. Svarstybose tema “Ryšiai 
su Lietuva — išeivijos lietuvių 
skaldymo šaltinis” kalbės Indrė 
Čuplinskaitė. Simpoziume tema 
“Tautos išlaikymo išeivijoje 
strategijos būtini elementai” 
kalbės Marytė Balaišytė. Svars
tybose tema: “Tradicinė išeivi
jos lietuvių veikla — mūsų jauni
mo nutautėjimo pagrindinė prie
žastis” kalbės Mirga Šaltmiraitė. 
Simpoziume tema “Atkirtis ne
pagrįstiems kaltinimams lietu
vių tautai” kalbės Vytas Čup
linskas.

Kaip matome, mūsų atstovai 
kongreso studijų dienose turės 
daug darbo ir atliks didelį vaid
menį diskusijose. Linkime jiems 
Dievo palaimos kelionėje ir sėk
mės atstovaujant Kanados jauni
mui. Šiuo baigiame “Kongreso 
žinias” ir tikimės, kad grįžę at
stovai nepamirš lietuviškos spau
dos ir skaitytojus supažindins 
su kongreso darbais. Gabija
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Platus lietuvių rūpesčiai plačioje Kanadoje
Kanados Lietuvių Bendruomenės veikla atsispindėjo tryliktosios krašto tarybos antrojoje sesijoje

J. VARČIUS
KLB XIII krašto tarybos ant

roji sesija įvyko 1987 m. lap
kričio 14-15 d.d. Toronto Lie
tuvių namų Gedimino pilies 
menėje. Dalyvavo 49 užsiregis
travę tarybos nariai ir 10 sve
čių.

Tarybos suvažiavimą pradė
jo lapkričio 14, šeštadienį, 10 
v., KLB krašto valdybos pirm. 
Algis Bacevičius, pasveikinęs 
dalyvius ir pakvietęs kun. A. 
Simanavičių, OFM, sukalbėti 
invokaciją.

Prezidiumą sudarė: K. Deks- 
nys iš Hamiltono, A. Petrašiū- 
nas iš Londono ir A. Staškevi
čius iš Montrealio. Sekreto
riauti buvo pakviesti A. Vai
čiūnas ir R. Rudaitytė. Suda
rytos mandatų, rezoliucijų ir 
nominacijų komisijos.

Pirmam sesijos posėdžiui 
pirmininkavo A. Petrašiūnas, 
kuris supažindino su svečiais: 
VLIKo vicepirm. L. Grinium ir 
iš Gulago išlaisvintu Lietuvos 
rezistentu prof. Vytautu Skuo
džiu, kuris čia dalyvavo su sa
vo žmona Irena ir dukra Daiva. 
Suvažiavimą sveikino žodžiu 
VLIKo vicepirm. L. Grinius, 
raštu — gen. Lietuvos konsulas 
dr. J. Žmuidzinas, o PLB pirm. 
V. Kamanto sveikinimą perda
vė J. Kuraitė-Lasienė.

Pirmininko pranešimas
1986 m. gruodžio m. įvyku

sioje tarybos sesijoje išrinkta 
valdyba aklamacijos tvarka 
pasiskirstė pareigomis: pirm. 
A. Pacevičius, vicepirminin
kai - J. Kuraitė-Lasienė, V. 
Bireta ir H. Stepaitis, ižd. J. 
Krištolaitis, sekr. dr. M. Ulec- 
kienė, narė R. Kurienė, pir
mininkė kultūros ir mažųjų ko
lonijų komisijų. Valdybai tal
kino pakviesti komisijų pirmi
ninkai: švietimo - A. Vaičiū
nas, ŠALFFAS atstovas E. Stra
vinskas ir Kanados lietuvių 
jaunimo sąjungos įgaliotinė D. 
Piečaitytė-Lapienė.

Pirm. A. Pacevičius savo pra
nešime pareiškė, kad praėju
sių metų laikotarpyje Bend
ruomenės valdyba turėjo daug 
rūpesčių, svarstant karo nu
sikaltėlių problemas ryšium 
su Deschenes komisijos re
komendacijomis. Valdybos at
stovai kartu su dr. R. Vaštoku 
glaudžiai bendradarbiavo su 
“Canadians for Justice” orga
nizacija. Ypač nuoširdus bend
radarbiavimas išsivystė su 
ukrainiečiais.

Vyko dažni susitikimai ir pa
sitarimai su PLB ir ALB valdy
bomis. Keturi valdybos nariai 
ir Bendruomenės įstaigos ve
dėja dalyvavo PLB politinėje 
konferencijoje Vašingtone. Šia 
proga buvo apsvarstyti ir kiti 
reikalai: tautinių šokių šventė, 
Pasaulio lietuvių kultūros 
kongresas, PLB seimas ir PLJS 
kongresas Australijoje. Su
darytas jaunimo kongreso rei
kalams Kanadoje tvarkyti komi
tetas. Kanada pasižadėjo su
telkti $35,000 kongresui. Šiam 
tikslui sudarytas komitetas, 
vadovaujamas dr. M. Uleckie- 
nės, jau yra surinkęs $22.000.

Santykiai su Kanados val
džios pareigūnais, ministe- 
riais, parlamento nariais yra 
palaikomi per “Baltic Night” 
renginius, kur yra geriausia 
susitikti ir diskutuoti oficia
liai bei asmeniškai mūsų pro
blemas.

Vyko neformalūs pasitari
mai su VLIKo pirm. dr. Bobe
liu dėl jų ryšininko Kanadoje. 
Mūsų valdyba priėjo išvadą, 
kad ryšininkas Kanadoje būtų 
naudingas ir, reikalui atsira
dus, galėtų dalyvauti KLB kraš
to valdybos posėdžiuose, kuris 

perduotų VLIKui kanadiečių 
pageidavimus. Pirmininko nuo
mone, VLIKas politinei veiklai 
surenka kiekvienais metais 
stambias sumas Kanadoje, kur 
politinę veiklą atlieka KLB 
krašto valdyba. Ši veikla tu
rėtų būti paremta iš aukų VLI
Kui, surinktų Kanadoje.

Baigdamas pranešimą, pirm. 
A. Pacevičius priminė, kad 
valdybos darbai palengvėjo, 
nes daug reikalų sutvarko rei
kalų vedėja D. Deksnytė. Jis 
padėkojo visiems valdybos na
riams už sklandų bendradar
biavimą. Pranešė, kad pagal 
susitarimą jo metinė kaden
cija kaip pirmininko pasibai
gė ir šias pareigas perduoda 
V. Biretai.

Lėšos
Ižd. J. Krištolaitis pateikė 

raštu pajamų išlaidų apyskai
tas už laikotarpį nuo 1986.X.3. 
iki 1987.X.2. Pajamų gauta $128, 
610, kurias sudarė daugiausia 
aukos iš kredito kooperatyvų, 
parapijų, privačių asmenų, Va
sario 16 rinkliavos, solidarumo 
mokesčiai ir Kanados federaci
nės valdžios pašalpa. Išlaidų 
buvo $115,694, kurias sudarė 
raštinės, reprezentacijos, at
lyginimų, minėjimų, gynybos, 
propagandos išlaidos $57,165 
ir organizacijų veiklai paremti 
išmokėta $58,529. Ižd. pasiūlė 
tarybai pakelti Bendruomenės 
narių metinį solidarumo mo
kesti iki $10.

Visuomeniniai reikalai
Visuomeninių reikalų komi

sijos pirm. J. Kuraitė-Lasienė 
pareiškė, kad visuomeninėje 
veikloje darbo pobūdis nepasi
keitė. Ruošiamas kiekvienais 
metais Otavoje Baltiečių va
karas, palaikomi ryšiai su Bal
tiečių federacija ir pavergtų 
tautų komitetu. Naujas įnašas 
veikloje - KLB krašto valdybos 
įstaigos vedėja D. Deksnytė, 
kuri atlieka, tvarko Bendruo
menės susirašinėjimą, teikia 
atitinkamą informaciją lietu
vių ir kanadiečių įstaigoms. 
Visuomeninės komisijos pa
stangomis buvo iškviestas į Ka
nadą prof. V. Skuodis su šei
ma, kuris čia turėjo svarbius 
pasikalbėjimus su Kanados di
džiosios spaudos korespon
dentais. Dalyvaujame “Juodo
jo kaspino” renginiuose, kurio 
komitete lietuviams atstovauja 
valdybos narys A. Vaičiūnas.

Susitarta su Lietuvos diplo
matijos šefu dr. St. Bačkiu 
Vašingtone, kad jis artimiausiu 
laiku paskirs padėjėją gen. 
mūsų konsului dr. J. Žmuidzi- 
nui.

Kultūrinė veikla
Kultūros komisijos pirm. R. 

Lukoševičiūtė-Kurienė supa
žindino su kultūrininko-visuo- 
menininko premijų paskirsty
mu., 1986 m. premija buvo pa
skirta Edmontono veikėjui A. 
Dudaravičiui ir 1987 m. - prel. 
dr. Pr. Gaidai. Šias po $1000 
premijas paaukojo Prisikėli
mo parapijos kooperatyvas. 
Jaunimo premijos po $100 bu
vo paskirtos A. Augaitytei (Ed- 
montonas), A. Dubauskaitei 
(Kalgaris), K. Kasper (Edmon- 
tonas) ir R. Piečaičiui (Mont- 
realis). Premijų mecenatas - 
KL fondas. Šalia pagrindinių 
kultūrinių įvykių registravi
mo, suintensyvėjo paruošimas 
vaizdajuosčių iš mūsų visuo- 
meninių-kultūrinių renginių, 
kurios perduodamos mažes
nėms lietuvių kolonijoms. Šios 
vaizdajuostės rodomos ne tik 
saviems tautiečiams, bet ir 
svetimtaučiams. Tiriamos ga
limybės surengti kultūrinį 
festivalį. Archyvo patalpų sta
tyba susitrukdė dėl projekto 

kainos pakilimo. Kanados Lie
tuvių dienas rengia KLB Lon
dono apylinkė 1988 m. Padėkos 
savaitgalyje. Aplankyta Kal- 
gario, Vankuverio, Edmonto
no ir Winipego apylinkės Va
sario 16-tosios proga kartu su 
V. Povilonio menine progra
ma.

Apie tautinių šokių šventę, 
rengiamą 1988 m. liepos 3 d. 
Hamiltone, supažindino KLB 
Hamiltono apylinkės pirm. B. 
Mačys, perskaitęs šventės ren
gėjų komiteto pirm. dr. V. Kve- 
dero raštišką pranešimą, ku
riame konstatuota, kad paruo
šiamieji darbai vyksta sklan
džiai. Didžiausią problemą su
daro lėšų telkimas, kuris pa
sunkėjo vykstant rinkliavoms 
jaunimo kongresui ir krikščio
nybės sukakties minėjimams. 
Priminė, kad šios šventės ren
gėjai yra Kanados ir JAV kraš
tų Bendruomenių valdybos.

Mokyklos, jaunimas, sportas
Apie šeštadienines mokyk

las pranešimą padarė švietimo 
komisijos pirm. A. Vaičiūnas. 
Veikia 7 mokyklos, kurių di
džiausia — Toronto Maironio 
mokykla. Didžiausias rūpestis 
šiuo metu yra mokyklos mažo
siose lietuvių kolonijose. Visi 
KLB apylinkių pirmininkai 
šiuo metu yra prašomi įsteigti 
bent mažą “vargo mokyklėlę”.

Pranešimą apie Kanados lie
tuvių jaunimo sąjungos veiklą 
padarė D. Lapienė. Svarbiau
sias KIJS valdybos rūpestis 
yra Vl-tasis PLJ kongresas, 
kuris vyks Australijoje Kalė
dų ir Naujų Metų laikotarpyje. 
Jau išrinkta 20 atstovų, kurie 
Vyks į Australiją. Finansinis 
klausimas labai aktualus. Są
jungos valdyba talkina dr. M. 
Uleckienei, kurios komitetas 
vykdo rinkliavą ne tik Kana
dos atstovams, bet ir Pietų Ame
rikai. Organizuojami rengi
niai, kurių pelnas skiriamas 
šiam tikslui.

Kanados sporto apygardos 
atstovas E. Stravinskas kons- 
tatvo, kad sportininkų veikla 
yra gyva ir veržli. Veikia trys 
krepšinio klubai — “Aušra”, 
“Vytis” ir “Kovas”. Bandoma 
į sportą įtraukti ir mokyklinio 
amžiaus jaunuolius. Labai po
puliarus kėgliavimo sportas, 
kuriame dalyvauja per 40 spor
tininkų. Veikia ir ledo ritulio 
komandos. Projektuojama at
gaivinti jaunių slidinėjimo ir 
futbolo šakas. Kanados apy
garda palaiko nuolatinius ry
šius su Amerikos lietuvių spor
to klubais. Sporto klubai bei 
komandos rūpinasi ne tik spor
tu, jaunimo bendravimu, bet ir 
lietuviškų šeimų kūrimu.

Apylinkių veikla
KLB apylinkių veiklos ap

žvalgos buvo pateiktos raštu. 
Veikia 19 apylinkių, tačiau iš 
5 negauta jokių žinių. Iš gautų 
pranešimų ryškėjo, kad mažo
sios apylinkės nyksta, jauni
mas išvyksta ir lieka tik sene
liai. Tačiau ir šiose apylinkėse 
tie seneliai rengia Vasario 16, 
Motinos dienas ir kitus minė
jimus. Gausesnėse apylinkėse 
minimi sibiriniai trėmimai ir 
visos tautinės šventės. Gyviau
sios ir veikliausios apylinkės 
yra Torontas, Montrealis, ir Ha
miltonas. Iš mažųjų apylinkių 
savo veikla išsiskiria St. Ca
tharines, Londono, ir Otavos 
kolonijos, kurios savo rengi
niais nenusileidžia didžio
sioms apylinkėms. KLB krašto 
valdyba 1986-87 m. gavo iš apy
linkių finansinės paramos: 
solidarumo mokesčių $3.742, 
Vasario 16 rinkliavų $14,957 
ii' aukų $3,125, iš viso $21,824.

(Bus daugiau)

1987 m. spalio 31 d. Klivlando 
Lietuvių namuose įvyko Š. Ameri
kos lietuvių fizinio auklėjimo ir 
sporto sąjungos klubų atstovų bei 
sporto darbuotojų visuotinis suva
žiavimas. Jį pradėjo centro valdy
bos pirm. Pranas Berneckas. Pre
zidiumui pirmininkauti pakviesti 
Algis Rugienius iš Detroito ir Ri
mantas Dirvonis iš Čikagos, o se
kretoriauti - Ona Jokūbaitienė iš 
Klivlando ir Algimantas Tamošiū
nas iš Čikagos. Mandatų komisijon 
pakviesti: Algirdas Bielskus, Elvy
ra Vadopalienė ir Algis Veliuona.

Suvažiavimą žodžiu sveikino: P 
LB vicepirm. R. Dirvonis, JAV LB 
tarybos - A. Rugienius, Klivlando 
LB - VI. Čyvas, VLIKo - vicepirm. 
Vyt. Jokūbaitis, Kanados sporto 
apygardos - vadovas Edis Stra- 
vinckas, Rytų sporto apygardos 
vadovas - Algis Veliuona ir Vid. 
vakarų sporto apygardos - vado
vas Vitas Čyvas.

Raštu sveikino Australijos lie
tuvių fizinio auklėjimo sąjungos 
pirm. J. Jonavičius, JAV LB krašto 
valdybos pirm. Vyt. Volertas, Ka
nados LB krašto valdybos pirm. 
Algis Pacevičius ir Kanados lie
tuvių fondo tarybos pirm. dr. A. 
Pacevičius.

Pirmininko pranešimas
Pirmininkas perbėgo trejų me

tų kadencijos veiklą, sustodamas 
prie nepasisekusių bandymų,-va
dovų kursų, kurie nesulaukė susi
domėjimo, nors ir labai reikalingi. 
Nežiūrint kai kurių nepasisekimų, 
buvo ir labai gražių mūsų Sąjun
gos gyvenime momentų. Tai meti
nės žaidynės. Reikia džiaugtis, 
kad po 37 metų, nepaisant atstu
mų, mes dar galime susirikti į sa
vo metines žaidynes 400 sportuo
jančio jaunimo. Žaidynės įvyko 
Detroite, Hamiltone, Niujorke ir 
visur sutraukė rekordinius skai
čius sportininkų. Tai gražus lie
tuviškas jaunimas - mūsų ateitis.

Kitas didelis darbas, pareikala
vęs daug laiko ir pinigų, tai išlei
dimas knygos “Išeivijos lietuvių 
sportas”. Pirmininkas padėkojo 
redaktoriams Kęstučiui Čerkeliū- 
nui, Pranui Mickevičiui, Sigitui 
Krašauskui ir visiems bendradar
biams, aukų rinkėjams, aukotojams 
ir knygos platintojams. Knygos 
išleista 810 egz. ir kainavo per 
40.000 dol.

Kalbėjo ir apie Sporto fondą, ra
gindamas padidinti pagrindinį jo 
kapitalą, nes infliacija jau gero
kai jį apgraužė. Sporto fondas per 
8 metus jau davė per 30.000 dol. pa
lūkanų, nors pagrindinis kapitalas 
vos 34.400.00 dol. Kol bus gyvas 
Sporto fondas, bus gyva ir ŠAL- 
FASS-ga

Įvedus finansinius pertvarkymus, 
centro valdyba ir apygardos gali 
verstis, tačiau klubai neša didžiau
sią finansinę naštą, nes jiems rei
kia mokėti klubo nario ir registra
cijos mokesčius. Prašė tėvus ir vi
suomenę remti savo klubus.

Jau dveji metai kalbame apie 
išvyką Australijon. Laukėme su
važiavimo, kuris įvyko š.m. kovo
14 d. Toronte: kalbėjome kelias 
valandas ir nieko nenutarėm, pa
likome išvykos komitetą sudaryti 
centro valdybai. Vėliau, pagal su
važiavimo nutarimą, pirmininkas 
bandė minėtą k-tą sudaryti iš cent
ro valdybos narių. Vieni atsisakė, 
kiti susilaikė, treti neatvyko į po
sėdį, o likę galbūt nesuprato, ko
kia atsakomybė bus to k-to, jeigu 
išvyka neįvyktų.

Matydamas tokią netikrą padėtį, 
pirmininkas žvalgėsi kitur. Su
šaukė centro valdybos posėdį ir 
pranešė apie galimybę sudaryti 
komitetą Čikagoje. Š. m. gegužės
15 d. išvyko į Niujorką, kur vyko 
metinės Sąjungos žaidynės, į klu
bų atstovų pasitarimą. Gavęs tei
giamą klubų atstovų pritarimą, 
birželio 26 d. atsirado Čikagoje, 
kur ir buvo sudarytas Išvykos į III 
PLSŽ Australijon komitetas: Val
das Adamkus, dr. Petras Kisielius, 
Rimantas Dirvonis, Vytautas Gry
bauskas ir Pranas Berneckas. Taip 
pat į šį komitetą nariais įjeina 
ir visų vykstančių klubų atstovai. 
Šis komitetas jau turėjo posėdžius 
ir pradėjo planavimo darbus.

Už nenuilstamą sportinę veiklą 
centro valdyba nutarė pagerbti 
ilgametį buvusį “Aušros" klubo 
pirmininką Kazį Šapočkina ir 
įteikėjam plaketę.

Lygiai po 20 metų šiemet įvyko 
antra sportinė kelionė į okupuotą 
Lietuvą. Čikagos klubo “Neris” 
mergaičių tinklinio komanda, va
dovaujama Z. Žiupsnio, nuvyko į 
okupuotą Lietuvą ir ten žaidė su 
vietinėmis komandomis. Centro 
valdyba apie šią išvyką nieko ne
žinojo, prie jos ruošos neprisidėjo 
ir laikosi (kol jie neatšaukti) 1968 
m. balandžio 16 d. Wauseon, Ohio 
miestelyje, padarytų nutarimų. 
Pirmininkas prašė suvažiavimą 
šiuo reikalu pasisakayti.

Padėka ir atsisveikinimas
Pirm. Pr. Berneckas toliau kal

bėjo: “Štai jau trečias (iš viso de
vintas) ir paskutinis mano kaip 
ŠALFASS-gos’cv pirmininko pra
nešimas ir sykiu sudiev. Gaila 
atsiskirti ir palikti asmenis, su 
kuriais tiek metų teko planuoti, 

dirbti ir nepavargti, nors kojos 
dabar jau nelabai ir beklauso.

Išeinu ramia sąžine, palikdamas 
sporto sąjungai nemažą kraitį ir 
tikiu atliktieji darbai nusvers 
neatliktuosius.

Visiems tiems, kuriems nepati
ko mano linija, galiu pasakyti, 
kad aš, dar jaunas būdamas, skai
čiau vieną arabų priežodį, kuris 
man labai patiko, ir jo laikiausi 
visą savo gyvenimą: “Šunys loja, 
bet karavanas juda tolyn”.

Baigdamas savo pranešimą, pir
mininkas išreiškė padėką visiems 
sporto darbuotojams, pareigū
nams, spaudai, rėmėjams ir pa
linkėjo sėkmės būsimai vadovybei.

Kiti pranešimai
Ižd. Jonas Nešukaitis pranešė, 

kad šie metai buvo sunkūs. Vien 
tik knygos atspausdinimas kaina
vo per 30.000 dol. Galų gale, ištuš
tinus visas turimas sąskaitas (ne
liečiant Sporto fondo), sumkėjome 
visas išlaidas ir naujai valdybai 
perduosime 3.020 dol. Knygos s-toje 
jau yra per 1.000 dol. ir pardavus 
likusias knygas dar susidarys keli 
tūkstančiai, kurie bus perduoti 
Sporto fondui.

Varžybinės programos genera
linis sekretorius buvo labai užim
tas su registracija, tad jo prane
šimas buvo trumpas. Apygardų va
dovai tik pasveikino suvažiavimą 
ir jokių planų ateičiai nepatiekė.

Įdomus pranešimas buvo PLB vi
cepirm. R. Dirvonio. Jis nušvietė 
mūsų Sąjungos santykius su PLB, 
kurie yra geri, ir pažadėjo laiky
tis jau seniau duotų pažadų remti 
lėšomis išvyką Australijon.

Buvo perskaitytas JAV LB švie
timo tarybos atstovo Br. Ketura
kio pranešimas, liečiąs šeštadie
ninių mokyklų sporto reikalus.

Garbės teismas per 3 metus tu
rėjo padaryti vienintelį sprendi
mą, bet jis ypatingai svarbus pir
maujančioms mūsų krepšinio ko
mandoms: sportininkas, gavęs tei
sę dalyvauti mūsų varžybose ve
dybiniu keliu, jos netenka po sky
rybų.

Revizijos komisijos pranešimą 
padarė Vytautas Jokūbaitis iš Kiiv- 
lando. Jis pranešė, kad knygos ve
damos tvarkingai ir viskas atitinka 
jau anksčiau pateiktą ižd. Jono 
Nešukaičio pranešimą.

Viskas vyko sklandžiai, ir tik po 
kelių klausimų diskusijos buvo 
baigtos. Plieninę ranką parodė 
pirmininkaujantis Algis Rugie
nius. Taip ir baigėsi pirmoji su
važiavimo dalis.

Popietinis posėdis
Po pietų pertraukos pirmininka

vimą perėmė Rimantas Dirvonis. 
Lietuvių sporto fondo pirm. Pr. 
Berneckas pranešė, kad ir didžiau- 
siems skeptikams, ir besikėsinu
siems Fondą vienaip ar kitaip li
kviduoti šiandien turėtų būti aiš
ku, kad Fondo įsteigimas buvo ge
riausia, kas galėjo patarnauti ŠAL- 
FASS organizacijai. Remkime sa
vo sporto fondo pagrindinį kapita
lą arba jieškokime mecenatų. O jų 
yra.

Buvo džiugu šiame suvažiavime 
matyti du redaktorius - Praną 
Mickevičių ir Sigitą Krašauską. 
Jie abu buvo pakviesti kalbėti. P. 
Mickevičius paaiškino Australijos 
klausimą ir kitus dalykus, o S. Kra- 
šauskas papasakojo, kaip jis kny
gą platina.

Išvykos į III PLSŽ Australijoje 
org. k-to pirm. V. Adamkus pra
nešė apie jos ruošą, ir tvarką nu
vykus Australijon. Jau daug daly
kų yra aptarta, nes praėjusią sa
vaitę Čikagoje, viešiejo III PLSŽ 
org. k-to pirm. J. Jonavičius. Vyt. 
Grybauskas papasakojo apie Aus
tralijoje daromus pasirengimus.

A. Bielskui pasitraukus iš Bal
tiečių sporto federacijos pirmi
ninko pareigų, varžybinė progra
ma sušlubavo. Reikia laukti suva
žiavimo.

1988 m. žaidynės įvyks Čikagoje 
balandžio 30 ir gegužės 1 d.d. Pil
nas tvarkaraštis greitu laiku bus 
išsiuntinėtas klubams ir paskelb
tas spaudoje.

Valdybos rinkimai
Mandatų komisija pranešė, kad 

suvažiavime dalyvauja 33 atstovai 
su 72 balsais. Valdybos rinkimai 
šį kartą buvo laukiami su nekant
rumu ir dideliu susidomėjimu. 
Klivlandui iškritus, liko tik To
rontas ir Čikaga. Toronto veikėjai 
jau antrą kartą mūsų suvažiavimų 
istorijoje išreikalavo, kad kandi
datai prieš rinkimus pateiktų savo 
programą ir tikslus. Toronto są
raše buvo šios pavardės: A. Mali
nauskas, R. Kuliavas, R. Miečius, 
dr. R. Petrauskas, D. Danaitytė, 
R. Sonda, M. Leknickas ir S. Kra- 
šauskas. Čikagos sąraše: R. Dirvo
nis, V. Adamkus, A. Tamošiūnas, 
Z. Žiupsnys, P. Puodžiūnas ir Vyt. 
Grybauskas. Torontiečiui paprašė 
kandidatus pateikti savo programą 
ir dar norėjo 5 min. pertraukos 
propagandai. Giedojo lyg paukš
čiai, kad būtų išrinkti, tuo tarpu 
Čikaga rekomandavo rinkti Toron
tą. Pagaliau rezultatai: Torontas 
- 31, Čikaga - 41. Tai ir vėl vyriau
sia sportininkų valdžia persikelia 
į Čikagą.

(Nukelta į 8-tą psl.)

PADĖKA
Prieš porą metų, kai buvo minima mano amžiaus ir kūry

bos sukaktis, viešai pasakiau, kad šios iškilmės niekad nepa
miršiu. Todėl dabar, mintimis aplankydamas tą momentą, 
dėkoju: to iškilmingo pobūvio sielai - komiteto pirminin
kei Lilei Nakrošienei ir nariams - Irmai Šturmienei, V. Pili
pavičiui, Em. Smilgiui ir Ant. Ulbai; už sukalbėtą maldą 
ir palaiminimą kun. Povilui Diliui, už žavingą programos 
pranešinėjimą Jūratei Neimanienei; aktorėms - Aldonai 
Dargytei-Biškevičienei ir L. Nakrošienei už artistišką skai
tymą mano literatūrinės kūrybos; gabiam piešėjui Petrui 
Šturmui už didį darbą, meniškai papuošusį sceną, ir dail. 
Irenai Haškevičienei už kompozicinį mano portretą joje; 
L. Nakrošienei už originalą ir sumaną salės stalą papuoši
mą; Lietuviu namą vyrą būrelio pirmininkui V. Kulniui už 
sukvietimą talkininką mano meno darbą parodą organizuo
jant ir ją išformuojant; Lietuvių namą pirmininkui V. Dau
giniui ir visai valdybai už leidimą naudotis geriausiomis 
tą namą salėmis puotai ir parodai.

Nuoširdi padėka mane viešai sveikinusiems: kun. dr. Pr. 
Gaidai, Išganytojo par. atstovui E. Bartminui, žurnalistams 
- J. Karkai ir J. Varanavičiui, viešniai iš Čikagos H. Dilie
nei, P. Radzevičiūtei-Klimienei, L. Balsiui, dail. J. Gudins- 
kui, E. Pamataičiui, KLB Toronto apylinkės pirm. A. Vai
čiūnui.

Dėkoju Vidai Javaitei-Tirilienei, kuri pakvietė dail. 
J. Gudinską, E. Pamataitį ir I. Poškutę mano skulptūrą nuo
trauką knygai parinkti ir jai suredaguoti. Ačiū Vidai už pa
rašymą įdomaus biografinio įvado, dr. Genovaitei Kazokie- 
nei - už straipsnį, aptariantį meniškąją darbą pusę, Irenai 
Šernaitei-Meiklejohn už anglišką pavadinimą sukūrimą tos 
knygos skulptūroms, Devenią kultūros fondui už to leidinio 
finansavimą, nes tik jo dėka jis toks puošnus ir laiku pa
sirodė.

Biržietiška padėka Emiliui Smilgiui už atsidėjus/ ir 
sėkmingą platinimą to leidinio. Dėkoju žurnalistams: Stp. 
Varankai, J. Varanavičiui, L. Norvaišai-Giriniui, J. Karkai, 
dail. Ir. Daškevičienei, R. Paulioniui ir kitiems, per spaudą 
supažindinusiems visuomenę su mano kūryba ir manimi 80- 
tojo gimtadienio proga. Ypatinga padėka fotografui St. Dab- 
kui ir dr. Angelei Kazlauskienei už to momento įamžinimą 
puikiose spalvotose ir paprastose nuotraukose.

Esu dėkingas kulinarei J. Bubulienei už punktualiai pa
gamintus sveikus ir skanius pietus, visoms ponioms, ypač 
uoliai veikusiai Janinai Pilipavičienei, už rūpestingai pa
ruoštus skanėstus.

Taip pat nuoširdi padėka gausiems svečiams: jauniems, 
pusamžiams ir senyviems, o ypač tiems, kurie atvyko iš to
limos Čikagos, Buffalo ir Hamiltono.

Su godone prisimenu visus kurie ta proga raštu mane 
sveikino ir linkėjo tai, ko senyvam amžiui reikia, net pri
mindami neprarasti kūrybingumo galios. Tai aš dar vis gana 
uoliai vykdau.

Dail. Dagys

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

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

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

Testamentines ir kitas aukas siųsti:
Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

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

Nepažeisti pagrindinio siekinio
VLIKo seimo rezoliucijos, priimtos Montrealyje 1987m. spalio 9-11 d.d.

Santykiai su okup. Lietuva
VLIKas taria, kad 1974 m. 

spalio mėn. White Plains, N.Y., 
visų dalyvavusių veiksnių su
tartose išvadose, liečiančiose, 
tarp kitko, ir lietuvių bendra
vimo klausimu, pasisakyta už 
puoselėjimą ir plėtimą ryšių 
išeivijos su pavergtoje Lietu
voje gyvenančiais lietuviais. 
Pasisakyta taip pat, kad veng
tina bet kurių veiksmų, kurie 
galėtų pakenkti valstybiniam 
Lietuvos tęstinumui. Nurody
ta vadovautis sveika nuovoka, 
sąžinės jautrumu ir tautiniu 
sąmoningumu. Seimas ir šiuo 
metu pritaria lietuvių santy
kių puoselėjimui.

Seimas su apgailestavimu 
kreipia dėmesį į santykių at
vejus, kuriais išeivijos lietu
viai sveikos nuovokos neparo
dė, ir randa reikalo iš naujo 
priminti White Plains, N.Y., 
sutarimus, kad nebūtų pažeis
tas kultūrinių ryšių plėtros 
ar bet kuriais kitais motyvais 
aukščiausias tikslas — Lietu
vos laisvės ir nepriklausomy
bės atstatymas.

Tautinės sąmonės ugdymas
Seimas yra susirūpinęs tuo, 

kad kultūrinio darbo pasireiš
kimuose yra kai kurių reiški
nių, vedančių į apsiribojimą 
lietuvybės išlaikymu, nesie
jant jos su Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės atstaty
mo viltimi. Seimas randa, kad 
siekimas Lietuvai laisvės ir 
nepriklausomybės turėtų 
reikštis ne tik politinėje veik
loje, bet ir lituanistiniame 

švietime bei plačioje kultūri
nėje veikloje. Seimas mano, 
kad lituanistinėse mokyklose 
turi būti kreipiamas didesnis 
dėmesys į lietuvio sąmonės 
ugdymą ir pavergto Lietuvos 
krašto reikalus.

Politinės veiklos plėtimas
Seimas, išklausęs valdybos 

pranešimų ir prisimindamas 
VLIKo seimo Londone 1986 m. 
išreikštus pageidavimus plėsti 
VLIKo veiklą Europoje, svei
kina valdybą už šiuo reikalu 
padarytus žygius ir ypač įstei
gimą informacijos biuro Stras- 
burge, kuris, latviams ir es
tams pritarus, buvo išplėstas 
ir dabar veikia kaip Pasaulio 
baltiečių santalkos informaci
jos biuras, ragina valdybą ir 
toliau šią veiklą plėsti bei 
stiprinti.

Mažosios Lietuvos reikalu
VLIKas jau 1950 m., savo di

džiajame memorandume JAV, 
D. Britanijos ir Prancūzijos 
valstybių vyriausybėms pabrė
žė savo nusistatymą reikalauti 
ne tik Didžiosios, bet ir Mažo
sios Lietuvos, dabar vėl karto
ja šį savo nusistatymą, kurio 
jis laikysis, kol abi Lietuvos 
dalys — Didžioji ir Mažoji vėl 
atgaus laisvę. ELTA

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



Dail. REGINA ŽIŪRAITIENĖ prie savo pradėto kūrinio. Jos darbu paroda buvo surengta Oakvillės mieste, “The 
Old Bronte Post Office Gallery". Paroda susilaukė nemažo dėmesio ir kanadiečiu visuomenėje

Kanados gamtovaizdžiai lietuvės paveiksluose
Dail. IRENA RAŠKEVIČIENĖ

Oakvillėje “The Old Post Of
fice Gatery” patalpoje nuo 
1987 m. lapkričio 10 iki 29 d. 
vyko dail. Reginos Žiūraitie- 
nės tapybos darbų paroda. Į 
jos atidarymą — susitikimą su 
dailininke susirinko gausus 
būrys svečių. Nedidelė gale
rija sunkiai sutalpino atvyku
sius. Nebuvo čia oficialių, pa
rodos atidarymui skirtų tradi
cinių kalbų, tačiau lengva bu
vo išgirsti atvirus, nuoširdžius 
lankytojų pasisakymus, įspū
džius.

Šioje parodoje dail. R. Žiū- 
raitienė pateikė savo vasaros 
darbų ataskaitą — rudeninį 
derlių: tapybos paveikslų su 
didingais Vakarų Kanados 
kalnais, kurie seniai ją viliojo.

Nenuostabu, kad pagrindi
nis dailininkės tapybos žan
ras yra peizažas, nes Regina 
— gamtos vaikas. Gimusi 1928 
m. Lietuvoje, arti Plungės, 
Ruolaičių k., vaikystę pralei
do gimtojo krašto laukuose, 
jieškodama grožio kiekviena- 

> me- medyje, sakelėje, ■ augale- ką.iuTilų<#kixtmga
lyje, kuriuose grįžusi namo, 
bandydavo nupiešti.

Regina mėgo piešti ir Plun
gės gimnazijoje, kur baigė 4- 
rias klases. Kažin kur ji būtų 
nukreipusi savo svajones, jei 
ne karas, nubloškęs į svetimą 
kraštą.

Su tėvais ir sesute, atsidū
rusi Vokietijoje, baigė lietu
višką gimnaziją Miunchene. 
Reiklus šios gimnazijos pieši
mo mokytojas Reginai davė ge
rus piešimo pagrindus, supa
žindino su garsiausiais pasau
lio dailininkais, palydėdamas 
į didžiąją Miuncheno meno ga
leriją. Tuo metu Regina jau 
turėjo susiformavusias savi
tas pažiūras į meną ir drąsiai 
reiškė savo kritinę nuomonę. 
Už ją, kartą neigiamai pasisa
kiusi apie Rubenso tapytas 
moteris, “užsitarnavo” viene
tą nuo to paties savo mokyto
jo, kuris, matyt, garbino Ru
bensą.

Pirmoji galimybė susitikti 
su profesionalu dailininku 
atsirado daug vėliau, apsigy
venus Kanadoje ir jau sukūrus 
šeimą, kai Reginos vyras Jo
nas Žiūraitis pakvietė dail. 
Zigmą Žilinską nutapyti jos 
portretą. Čia, Oakvillėje, ir 
buvo pirmoji Reginos pažin
tis su tikrąja tapyba darbo 
procese, galima sakyti, pirmo
ji pamoka, po kurios Regina 
Žiūraitienė dar labiau susi
žavėjo šia meno šaka.

Gavusi iš dail. Z. Žilinsko 
dažų, teptukų rinkinį, tuoj pat 
ėmė tapyti peizažą prie gra
žaus Brontės upelio savo kai
mynystėje. Tačiau, kaip ir dau
guma pradedančiųjų, taip ir 
Regina, pajuto teorinių bei 
praktinių žinių stoką, supra
to, kad tapybai reikia tinka
mo pasiruošimo. Ėmė savaran
kiškai studijuoti, skaitydama 
įžymiųjų dailininkų biografi
jas, gilindamasi į jų kūrybą.

Tapyba Reginai tapo gyve
nimo poreikiu, pirmuoju šalia 
šeimos rūpesčių, vaikų auklė
jimo. O būdingas žemaičiams 
užsispyrimas ir atkaklumas 
padėjo siekti mokslo, lavin
tis išsvajotoje specialybėje.

Pradėjo lankyti vakarinius 
dailės kursus Oakvillėje, 
kur vienas iš pirmųjų tapy
bos mokytojų buvo Zoltan 
Szabo, dėstęs akvarelę ir pa
likęs Reginai, kaip iš jos 

darbų matyti, nepaprastai di
delę įtaką. Nuoširdžiai įsijau
tusi į dėstytojo reikalavi
mus, išmoko gerai lieti akva
relę, jautriai jungti šlapią 
ir sausą liejimo būdą, naudoti 
subtiliausius tonus planams, 
erdvumui, perspektyvai iš
gauti.

Įsisavinusi gerus akvare
lės pagrindus, Regina panoro 
siekti daugiau ir įstojo į On
tario College of Art vakari
nius kursus, kur pateko pas ge
rus dėstytojus, kaip pvz. Ge
rald Scott, Thomas La Pierre, 
John Inglis ir kiti. Čia gilino 
savo teorines ir praktines ži
nias vaizduojamojo meno sri
tyje. Lankė piešimo, tapybos, 
kompozicijos pamokas.

Šio mokslo rezultatai ryš
kiai jaučiami jos darbuose. 
Akvareliniai bandymai, nuo
seklus jų studijavimas vaka
riniuose kursuose Oakvillėje 
daug padėjo pradedant alie
jinę tapybą. Laisvai plėšda
ma, gerai žinodama perspek
tyvą, jausdama spalvas, nesun
kiai perėjo į aliejinę techni- 

njuo.akvąre- 
lės aliejinė technika įgalino 
ją sodriau dėti spalvas, ilgiau 
sustoti prie gamtos piešinio 
studijavimo, bei komponavi
mo. Aiškiai stiprus piešinys 
matomas visuose Reginos dar
buose, o ypač ten, kur vaiz
duojami pastatai, uostai, lai
vai. Gerai įvaldžiusi figūros 
piešimą, drąsiai įveda žmo
nes, net šiam kraštui būdin
gus paukščius, dar labiau 
įprasmindama Oakvillės mies
telio istoriškai žymias vietas.

Dail. R. Žiūraitienė lieka 
ištikima realistinei tapybai, 
nesiekia naujoviškumo, kokių 
nors modernių meno išraiškų. 
Jos peizažai skirtingi vienas 
nuo kito tiek, kiek jos numy
lėta gamta, kurioje ji gyvena, 
keičiasi metų laikais ar kei
čiasi žmogaus rankų paliesta. 
Tačiau, gamtą perkeldama 
drobėn, Regina jieško grožio 
kaip ir vaikystėje, kiekviena
me jos kampelyje. Atradusi 
motyvą, stengiasi jį atskleisti 
žiūrovui savo akimis matytą, 
jausmais palytėtą vis kitokį, 
naują, nesikartojantį.

Neseniai surengta paroda 
(19 peizažų su Vakarų Kana
dos kalnų vaizdais) liudija 
dail. R. Žiūraitienės tapybos 
gan didelį meistriškumą, to
bulėjimo pakopą. Tai nėra 
lengva. Vaizduoti kalnus ne 
visiems gerai pavyksta. Regi
na savo darbštumu atliko už
sibrėžtą uždavinį — nutapė 
juos saulės nuskaidrintus, 
krištolinius, kai kur snieguo
tus, kai kur debesyse skęstan
čius, bet savo didybės, galin
gumo nepraradusius. Daugiau
sia pirmame plane lengvais 
drąsiais potėpiais nutapyti 
iš akmeninės žemės besistie
biantys, skurdūs medžiai dar 
labiau nukelia kalnus į tolu
mą, dar labiau paryškina jų 
nuostabų didingumo grožį. O 
kai kur matyti švytinčios, 
lyg liepsnelės, šioje rūsčioje 
galybėje mažytės gėlelės su
šildo žiūrovą sentimentalu
mu, moterišku švelnumu, ku
rio atspindžių galima pajusti 
visoje dailininkės tapyboje.

Apžvelgus gausią dail. R. 
Žiūraitienės kūrybą, galima 
drąsiai teigti, kad ji yra su
brendusi, profesionali pro
gresuojanti tapytoja, turinti 
savitą braižą. Jeigu anksty
vuosiuose darbuose buvo gali
ma įžiūrėti “Kanados septy

niukės” tapybos pėdsakų, o 
paskui — dėstytojų, tai buvo 
mokymosi, jieškojimo laiko
tarpis.

Paskui darbai keitėsi, įvai
rėjo tematiškai ir techniškai. 
Keletą dienų paviešėjusi Lie
tuvoje, susižavėjo Vilniaus 
senamiesčiu, suskubo ten pasi
daryti keletą etiudų ir sugrį
žusi surengė parodą, pateik
dama net 25 paveikslus!

Reginos darbštumas ir at
kaklumas yra neatskiriami. 
Dėl to ji ir netapo vien namų 
šeimininke, garbinančia na
mų apyvokos daiktus, nepaver
tė savo namų šventykla, kur 
reikia įeinant batus nusiauti. 
Ji moka derinti kasdieninį 
gyvenimą su kūryba. Čia, ži
noma, nemažą vaidmenį atlie
ka ir jos vyras Jonas, taip 
pat mėgstąs gamtą, organizuo
jąs šeimos išvykas, stovykla
vimą, lygiai taip pat pamilęs 
muziką, dailę ir yra ne tik pir
masis Reginos kūrinių kriti
kas, nuoširdus patarėjas, bet 
ir pirmoji ranka namų ruošos 
darbuose. Ogi talentui formuo
tis reikia daug dalykų, prade
dant paties asmens charakte
riu — valia, darbštumu, bai
giant supančia visuomenine 
aplinka, šeimyninėm sąlygom 
ir visokiais dideliais ir ma
žais atsitiktinumais.

Gera, jauku svetinguose Žiū
raičių namuose, viskas nepa
prastai harmoninga: šeimos 
— tėvų ir vaikų santykiai, 
bendravimas su žmonėmis, 
skoninga, švari aplinka.

Dažnai, aptardami meninin
kus, bandome jieškoti pra
džios — iš kur jų talentas? Tik
rai, iš kur Regina atsinešė to
kį potraukį menui? Kalbantis 
su ja apie meną, tapybą, jos 
kūrinius, Regina spinduliuo
ja nepaprastu entuziazmu, o 
jos akyse sužiba kažkur matyti 
žiburėliai; jos rankų judesiai 
ir graži žemaitiška tarmė kaž
ką primena, sugrąžina kažkur 
į praeitį, į pokario metus Lie
tuvoje .. . Ir tikrai neklydau: 
Reginoje atpažinau savo bu
vusį Dailės instituto dėstyto
ją, žymų ir talentingą Operos 
ir baleto teatro dekoratorių 
dail. Liudą Truikį. Pasirodo, 
jis yra Reginos motinos bro
lis, tikras jos dėdė.

O kai vėl žaibu perbėgi per 
visą dail. R. Žiūraitienės 
gyvenimo ir kūrybos biogra
fiją, pagalvoji, kad iš tikrųjų 
“obuolys nuo obels netoli nu
rieda”. Regina turi tokį pat 
ryškų talentą, tokį pat darbš
tumą, tokią pačią meilę me
nui. Pas ją namuose, kaip ir 
pas dail. Truikį, skamba ta 
pati klasikinė muzika ir te
mos panašios apie meną, pa
našus svetingumas ir vaišin
gumas.

Tik tapyboje ji kitą mokyk
lą turėjo...

Nors R. Žiūraitienė nėra 
šiuo metu pasaulinio garso 
dailininkė, kurios paveikslai 
būtų milijonais vertinami, 
tačiau ji yra žymi lietuvių 
išeivijoje, brangūs ir mieli 
mums jos paveikslai, daug kas 
jų yra įsigijęs. O taip pat ją 
vertina kanadiečiai, gerai at
siliepia kritiniuose straips
niuose, perka jos kūrinius.

Dabar Regina dar nespėjusi 
atsikvėpti nuo parodos ruo
šimo, įvairių rudens darbų 
gausumo, nerimsta, pilna nau
jų kūrybinių planų, idėjų, 
skuba tempti naują drobę! Ti
kėkime — susitiksime sekan
čioje parodoje.

Sidabrinė Amerikos lietuvių fondo sukaktis 
Per 25 metus lietuviškai veiklai paskirstė 2,000,000 dolerių

J. ŠLAJUS Po programos ir vaišių vyko

Lietuvių fondas, minėda
mas sidabrinę savo sukaktį, 
spalio 31 d. Martinique poky
lių salėje Čikagoje suruošė 
iškilmingą pokylį, kuriame 
pagerbė LF pradininkus, žy
miuosius aukotojus, darbuo
tojus. Buvo pilna salė fondo 
narių — vietinių ir iš tolimų
jų gyvenviečių.

Pokylį pradėjo LF valdybos 
pirm. Marija Remienė. Po pa
sveikinimo žodžio pokylio pro
gramai vadovauti pakvietė LF 
rėmėją finansininką dr. Juo
zą Kazicką, atvykusį iš Niu
jorko.

Meninę programą pradėjo 
sol. Birutė Vizgirdienė iš 
Los Angeles. Akompanuojant 
muz. M. Motekaičiui, solo 
padainavo žymiųjų kompozi
torių arijas. Pradedant vaka
rienę, maldą sukalbėjo kun. 
Antanas Kelpšas.

Pradininkų pagerbimas
LF tarybos pirm. Povilas 

Kilius savo sveikinimo žodyje 
paminėjo, kad du gydytojai 
pradininkai — dr. Antanas 
Razma ir dr. Gediminas Balu- 
kas yra du pirmieji LF stei
gėjai. Dr. A. Razma yra Lietu
vių Bendruomenės, ateitinin
kų ir kitų organizacijų akty
vus darbuotojas, visą savo 
energiją skyręs Lietuvių fon
do ugdymui. Per 25-rius metus 
buvo LF tarybos, valdybos, 
pelno skirstymo ir kitų komi
sijų pirmininku ar nariu.

Dr. G. Balukas, būdamas 
Lietuvių gydytojų sąjungos 
pirmininku, pats rėmė LF idė
ją ir kitus kolegas skatino 
aktyviai įsijungti. Nuo pat 
LF įsisteigimo dr. Balukas ėjo 
valdybos, tarybos ir kitų ko
misijų pirmininko ar nario 
pareigas.

Dr. A. Razma ir dr. G. Balu
kas buvo pakviesti į sceną 
specialiam pagerbimui. LF 
tarybos ir valdybos pirmi
ninkai P. Kilius ir M. Remienė 
abiem įteikė padėkos žyme- 
nius.

Antroji grupė nusipelniusių
jų yra LF steigėjai- ir pirmieji“ 
įsijungę aukonjiš bei' darbu: 
dr. Kazys Ambrozaitis, Teodo
ras Blinstrubas, Vincas Ignai- 
tis, dr. Ferdinandas Kaunas, 
Viktoras Naudžius, dr. Balys 
Poškus ir dr. Jonas Valaitis. 
Jie taip pat buvo pakviesti sce- 
non ir pagerbti specialiom 
padėkos plaketėm. Minutės 
susikaupimu buvo pagerbti 
mirusieji LF pradininkai: JAV 
Lietuvių Bendruomenės kraš
to valdybos pirm. Stasys 
Barzdukas, rašytojai — Benius 
Babrauskas ir Aloyzas Baro
nas, Alicija Rūgytė ir Vincas 
Šmulkštys. Pagerbtųjų vardu 
padėkos žodį tarė LF pradi
ninkas dr. A. Razma.

Dr. J. Kazickas, įdomiai va
dovaudamas puotos progra
mai, supažindino su dalyvau
jančiais organizacijų vado
vais, gen. Lietuvos konsulu 
V. Kleiza ir kitais iškiliais 
asmenimis. Jis pakvietė LF 
pelno skirstymo komisijos 
pirm. Stasį Barą ir LF valdy
bos pirm. Mariją Remienę, 
kurie pokylyje dalyvaujan- 
tiem 11-kai studentų įteikė 
stipendijas. Štai jų pavardės: 
V. Izokaitis, R. Steponavi
čiūtė, V. Brazaitytė, D. Ruk- 
šytė, R. Stroputė, G. Eidukai- 
tė, P. Bindokas, A. Barškėtis, 
K. Bojevas ir S. Žutautaitė. 
LF 1987 m. paskyrė 36 stipen
dijas (11 berniukų ir 26 mer
gaitėm). 

JAV lietuvių fondo 25-rių metų sukakties minėjime Čikagoje 1987.X.31 buvo pagerbti fondo steigėjai. Nuotrauko
je - dalis pagerbtų steigėjų su LF vadovais. Iš kairės: dr. F. Kaunas, dr. B. Poškus, dr. K. Ambrozaitis, valdybos 
pirm. M. Reinienei? T. Blinstrubas, tarybos pirm. P. Kilius Nuotr. J. Tamulaičio

linksmoji dalis — šokiai, gro
jant “Vyčio” orkestrui.

Žvilgsnis į praeitį
Pękario metais kariniais 

laivais buvome atgabenti į 
daugelį šalių. Atvykome su 
tuščiomis piniginėmis. Už
darbio vidurkis tuomet buvo 
tik apie pusantro dol. per va
landą. O lietuviškam švieti
mui ir kitai veiklai nebuvo 
lėšų. Šis klausimas pradėtas 
svarstyti laikraščiuose. Le
miančios reikšmės turėjo dr. 
A. Razmos “Draugo” dienrašty
je 1960 m. gruodžio mėnesį 
paskelbtas pasiūlymas steigti 
“Milijono dolerių fondą”. Ly
giagrečiai JAV Lietuvių B-nės 
centro valdyba siūlė steigti 
“Geležinį fondą”. Sumanytojai 
gynė savo projektus. Bet tuo
met, matyt, lietuviški reika
lai dar stovėjo aukščiau ambi
cijų. 1961 m. kovo mėnesį abi 
šalys susirinko A. Rūgytės bu
te ir čia fondo steigimo klau
simas buvo pozityviai išspręs
tas: nutarta steigti tik vieną 
fondą, pavadinant jį “Lietuvių 
fondu”. LF įstatai buvo priim
ti visuotiniame fondo narių 
suvažiavime 1962 m. ir patvir
tinti LB tarybos sesijoje. Į LF 
pelno paskirstymo komisiją 3 
narius skiria LF taryba ir 3 — 
JAV LB valdyba.

LF pagrindinio kapitalo da
bar turi per 3,800,000 dol. Pa
minėtina, jog JAV LB-nė akty
viai įsijungė į LF pagrindinio 
kapitalo telkimą. Per savo apy
linkes iki 1981 m. LF ji sutel
kė nejudomojo kapitalo 1,789,- 
000 dol. (žr. “LF” 81 psl.). Iš vi
so LF-das švietimui, kultūrai 
bei visuomeninei veiklai pa
skyrė 2,047,000 dol. 1987 m. 
paskirstyta 255,000 dol. Tai 
pelnas per vienerius metus 
nuo pagrindinio ir neliečia
mojo kapitalo. Buvo patenkin
ta tik dalis prašymų.

Kad lietuviška gyvybė neiš
nyktų, dabartinis LF kapitalas 
(neliečiamasis), dar nėra pa
kankamas. Žymi dalis dabarti
nio kapitalo yra testamenti
niai palikimai. Gaila, jog 
.prieš iškeliaujant į amžiny
bę, kai kurie galvojo “kuomet 
nors” parašyti testamentą. 
Dažnai tokio žmogaus pomir
tinio palikimo tvarkyti atva
žiuoja sovietiniai advokatai. 
Pvz. vienas žinomas pensinin
kas (akademikas) taupiai gyve
no ir mirė nepalikęs testamen
to. O turėjo sutaupęs daugiau 
kaip 400,000 dol. Nebuvo gimi
nių, palikimo tvarkyti atvažia
vo sovietiniai advokatai. Gal 
esama ir daugiau tokių atsiti
kimų.

O branginami yra tie, kurie 
Lietuvių fonde save įamžina. 
Kiekvienais metais visuoti
niuose fondo suvažiavimuose 
jie yra paminimi pavardėmis, 
visiems dalyviams susikaupus, 
kai prie mirusiųjų knygos už
degama žvakė.

Pomirtinį palikimą užra
šant, reikia aiškiai įrašyti: 
Lithuanian Foundation, Ine., 
Chicago, IL. 3001 West 59th St., 
Chicago, IL 60629).

Atsiųsta paminėti
MOTERIS, 1987 m. 5(179) nr. 

Redaktorė - Nora Kulpavičienė, 
administratorė - L. Senkevičienė 
(1011 College St., Toronto, Ont. 
M6H 1A8, Canada). Metinė pre
numerata - $10, garbės prenume
rata-$15.

AIDAI, kultūros žurnalas, 1987 
m. 3 nr. Redaktorius - Leonardas 
Andriekus, OFM, Metinė prenume
rata - $20. Adresas: Aidai, 361 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 
USA.
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□ KIlfitlRltJEVEiKM
“Margučio” radijo laidų 55 me

tų sukaktį Čikagos lietuviai pa
minėjo spalio 24 d. specialiu po
kyliu Jaunimo centre. Gausius sve
čius pasveikino rengėjų komiteto 
pirm. Irena Kriaučeliūnienė. Su
kakties proga “Margutis” buvo pa
skelbęs solo dainų konkursą. Kon- 
kursinėm dainom dalyviai turėjo 
panaudoti lietuvių poetų kūri
nius. Vertintojų komisiją sudarė 
trys muzikai — Petras Armonas, 
Danutė Liaugminienė ir Algis 
Šimkus. Konkurso rezultatus po
kylio dalyviams paskelbė “Mar
gučio” vadovas Petras Petrulis. 
Pirmoji $400 premija paskirta 
Onai Metrikicnei, sukūrusiai me
lodiją K. Binkio “Vėjavaikiui”. 
Antrąją $300 premiją laimėjo to- 
rontietis Jonas Govėdas už dainą 
“Amžinas lietuvis” (žodžiai K. 
Bradūno). Trečioji $200 premija, 
padalinta į dvi dalis, teko Raimon
dai Apeikytei už dainą “Gulbės ir 
vėjai” (žodžiai A. Griciaus) ir O. 
Metrikienei už dainą “Oi, kregž
dute”. Premijas parūpino mecena
tai Valdas ir Alma Adamkai. Pre
mijuotas dainas atliko: sol. Prau- 
rimė Ragienė — R. Apeikytės 
“Gulbes ir vėjus”, O. Metrikienės 
“Oi, kregždute”, sol. Jonas Vaz- 
nelis — O. Metrikienės “Vėjavai
kį” ir J. Govėdo “Amžiną lietuvį”. 
Abu solistai “Margučio” steigėją 
Antaną Vanagaitį prisiminė ir pa
gerbė jo dainom: P. Ragienė — 
“Dobilėliu”, J. Vaznelis — “Ber
žu”. Akompanavo pianistas R. 
Mockus.

Antano Baranausko “Anykš
čių šilelis” susilaukė vokiško ver
timo, kurį atliko Alfredas Franz- 
keitis, susidūręs su didelėmis pro
blemomis, atneštomis dviejų labai 
skirtingų kalbų. Jis prisipažįsta, 
kad net ir poemos pavadinimui ne
pavyko surasti šilelio pakaito. Vo
kiškoje laidoje poema pavadinta 
“Der Wald”, atsisakius vokiečiams 
sunkiai beištariamų ir nieko ne
sakančių Anykščių. Deja, “Der 
Wald” lietuviškai ausiai skamba 
proziškai, neturi poetinės šilelio 
šilumos. Vertėjas A. Franzkeitis 
betgi stengėsi vokiškų žodžių mai
šatyje laikytis vysk. A. Baranaus
ko pasirinkto ritmo: “Kahl und 
voll Stubben; :š<>' 4Miebe'fi 'šic lic- 
gen. Huegel und Rtede, / Wtrrden 
mit Traenen begossen, auch hier 
besungen im Liede ...” Poemą 
“Der Wald” 32 puslapių knygele 
išleido “Verlag Rautenberg/ 
Leer”. Knygynuose poema kai
nuos DM 10, užsisakant pas auto
rių— DM 8,50. Jo adresas: Alfred 
Franzkeit, In den Wiesen 3, D-2839 
Wehrbleck, W. Germany.

Literatūrinis italų žurnalas “In 
forma di parole” (Žodžių forma), 
leidžiamas Bolonjos (Bologna) 
mieste, skaitytojus supažindino 
su Lietuvoje 1944 m. nuo patran
kos sviedinio skeveldros žuvusiu 
poetu Vytautu Mačerniu, pateik
damas 22 jo eilėraščius, lygiagre
čiai išspausdintus lietuvių ir ita
lų kalbomis. Juos išvertė Pizoje 
gyvenantis kalbininkas Pietro Di
ni, laisvai kalbantis lietuviškai, 
tobulinęsis Vilniaus universitete, 
dalyvaujantis tarptautinėse bal
tistų konferencijose.

Česlovo Milašiaus knygą “Že
mės imperatorius”, išverstą Lau
rence Dyevre, Prancūzijoje išlei
do Fayard leidykla. Sylvaine Pas- 
quier, recenzuodamas tą knygą 
laikraščio “L’Express” rugsėjo 
4 d. laidoje, apie jos autorių 
pasakoja: “Šis lietuvių tautybės 
poetas, rašąs lenkų kalba, tapo 
Amerikos piliečiu. Ten, Ameriko
je, išskyrus indėnus, visi yra sve
timtaučiai”. Pats Česlovas Mila
šius (Milosz) sakosi esąs lenkų 
poetas, tiktai gimęs ir augęs Lie
tuvoje.

Oficialus 125-tųjų Maironio gi
mimo metinių minėjimas Kaune 
spalio 31 d. buvo pradėtas prie 
jo atminimui skulptoriaus Gedi
mino Jokūbonio sukurto pamink
lo Rotušės aikštėje. Prie Lie
tuvos literatūros muziejumi ta
pusių Maironio namų susirinko 
rašytojai, kultūrininkai, velio- 
nies talento gerbėjai. Skambant 
kanklių muzikai, jie gėlėmis pa
puošė paminklą. Tos dienos va
karą iškilmingas minėjimas buvo 
surengtas Kauno dramos teatre, 
neįstengusiame sutalpinti norė
jusių dalyvauti kauniečių. Lite
ratūros kritikas dr. Vytautas 
Kubilius savo pranešime kalbėjo 
apie meninę Maironio kūrybos 
įtaigą, lietuviško žodžio prisi
kėlimą. Atsiminimais dalijosi 
kompozitorius Konradas Kavec- 
kas. Maironio miestą ir žemę 
sveikino minėjiman iš Ukrainos 
atvykęs poetas D. Čeredničenka. 
Žodį apie nemažėjančią Mairo
nio įtaką lietuvių kultūrai tarė 
Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno 
skyriaus sekr. Algimantas Miku- 
ta. Literatūrinę ir muzikinę pro
gramą atliko Kauno dramos teat
ro aktoriai, Kauno choras ir fol
klorinis ansamblis “Kupole”.

Maironio sukakčiai skirtą pa
rodą Kaune surengė jo namuose 
įsikūręs Lietuvos literatūros mu
ziejus. Šalia seniausios Maironio 
bibliotekos knygos — “Trečiojo 
Lietuvos statuto” tiksėjo poeto 
liemens kišenėje nešiotas laikro
dis. Lankytojų laukė eilėraščių 
“Milžinų kapai”, “Mergaitė”, sa
tyros “Kai kam”, poemos “Mūsų 
vargai ” rankraščiai, posmai, 
skirti dail. Sofijai Remerienei, nu
tapiusiai jo portretą, dabar sutin
kantį sukaktuvinės parodos lan
kytojus. Įdomios buvo knygos iš 
Maironio bibliotekos su jo bičiulių 
M. Vaitkaus, J. Tysliavos, Vydūno 
ir kitų autografais, jam dovanotos 
J. Naujalio, A. Kačanausko, M. 
Petrausko kūrinių gaidos, vizitinės 
bičiulių kortelės. Parodai panaudo
ti ir trys Maironio albumai: jau
nystės dienų nuotraukos — jau 
apiblukusios, vėlesnių dienų — 
gerai išsilaikiusios. Iš nuotraukų 
žvelgia Liudas Gira su žmona; V. 
Mykolaitis-Putinas; <• Petras Vai
čiūnas, Juozas Tumas-Vaižgantas, 
Jadvyga ir Antanas Smilgos, Apo
lonija Petkaitė, Maironio seserys 
bei kiti artimieji. Sukakties pro
ga atnaujinta ir atidaryta didžio
ji svetainė, primenanti Maironio 
svečius, literatūrinius susitikimus. 
Ateityje planuojama atkurti Mai
ronio biblioteką, parodyti visas 
jo knygas.

Mokslininkų rūmai Vilniuje spe
cialia konferencija paminėjo Vil
niaus miesto savivaldos 600 metų 
sukaktį. Tą savivaldą, tada va
dintą Magdeburgo teise, Vilniaus 
miestiečiams 1387 m. suteikė Jo
gailos privilegija krikščionybės 
įvedimo proga. Įvadiniu žodžiu 
konferenciją pradėjo dr. L. Mu
levičius. Pranešimus skaitė: Z. 
Kiaupa — “Vilniaus miesto savi
valdos pradžia”, E. Rimša — “Vil
niaus miesto herbas”, A. Tyla — 
“Vilniaus, Lietuvos didžiosios 
kunigaikštystės sostinės, funk
cijos po Liublino unijos”, S. Sa- 
malavičius — “Vilniaus miesto 
amatininkų cechai”, I. Jučienė 
— “Vilniaus miesto gynybinė sie
na”, A. Baltulis — “Magdeburgo 
teisės ir pilies jurisdikcija Vil
niuje”, D. Blažytė — “Vilniaus 
miesto iždas XVIII šimtmetyje”. 
Pranešimus numatoma išleisti 
atskiru leidiniu.

A. Petrausko medvilnės audyk
la Kaune, artimai bendradarbiau
janti su Lietuvos rašytojų sąjun
gos Kauno skyriaus jaunaisiais li
teratais, įsteigė metinę literatū-
ros premiją. Ji skiriama jaunam 
kauniečiui rašytojui. Pirmuoju 
premijos laureatu tapo jaunasis 
poetas Gintaras Patackas. Audyk
los direktorius J. Kiudulas jam 
įteikė diplomą už poezijos rinki
nį “Pergamento kriauklė”. Eilė
raščius iš premijuoto rinkinio 
skaitė Kauno dramos teatro akto
rius Petras Venclova, savuosius 
posmus — poetai Robertas Ke
turakis ir Algimantas Mikuta.

Balio Sruogos (1896—1947) 
mirties 40 metų sukaktį š. m. spa
lio 16 d. rašytojai, literatai ir ve- 
lionies artimieji paminėjo prie jo 
kapo Vilniaus Rasų kapinėse. B. 
Sruogos poeziją skaitė aktorius 
R. Rimcikis. Minėjime dalyvavo 
Lietuvos rašytojų sąjungos val
dybos pirm. A. Maldonis, sekr. 
V. Martinkus, Lietuvos mokslų 
akademijos lietuvių kalbos ir li
teratūros instituto direktorius J. 
Lankutis, B. Sruogos mokiniai V. 
Maknys ir A. Vengris. V. Kst.



8 psi. • Tėviškės žiburiai • 1987. XII. 8 — Nr. 50 (1973)

ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 71/«%

180-364 d. term, ind........... 7’/«%
1 metų term, indėlius....... 71/2%
2 metų term, indėlius ....... 73/<%
3 metų term, indėlius....... 8 %
1 metų GlC-met. palūk...... 9 %
2 metų GlC-met. palūk...... 91/4%
3 metų GlC-met. palūk  93/4%
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 81/2% 
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 71/2% 
RRSP-1 metų term. ind. ... 8’/2% 
Specialią taup. s-tą .......... 7 %
Taupomąją sąskaitą   6 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk . 7 % 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 53/4%

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, 2 ir 3 metų ...... 93/4%

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

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

AKTYVAI virš 35 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles Ave. Tel. 535-I944
PRIIMA ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS 

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS
--------------------------------- Q---------------------------------

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

A.P GOMES
Real Estate & Insurance Ltd.

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

---------------------------------------------------

1567 Dundas St. W. 
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

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

an Independent member broker

RE^IIX professionals inc. Realtor

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

HIGH PARK. Dviejų 
aukštų jungtinis na
mas (semi), trys miega
mieji, židinys, rūsys, 
garažas, $182,000.

CLOVERDALE MALL. 
Vienaaukštis namas, 
trys miegamieji, baig
tas rūsys, ekstra prau
sykla, $189.000.

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 į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn prie 

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

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

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

Zlllctoto Simpson s, 176 Yonge St.,
Z llIoiCiltj Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuotu i namus

Akademinio skautų sąjūdžio suvažiavime Čikagoje ordiną “Už nuopelnus” 
NIJOLEI MASKALIŪNIENEI prisega KĘSTUTIS JEČIUS, šalia stovi 
GINA REMIENĖ Nuotr. J. Tamulaičio

Skautijos dabartis ir ateitis
Akademinio skautų sąjūdžio suvažiavimas

KĘSTUTIS JEČIUS

Akivaizdinis sąjūdžio suvažia
vimas įvyko 1987 m. spalio 17 ir 
18 d.d. Čikagoje. Kadangi pana
šaus suvažiavimo nėra buvę jau 
keliolika metų, tai nariai pradėjo 
rinktis spalio 16 d. vakare į iškil
mingą sueigą Jaunimo centre. Su 
šia sueiga prasidėjo ir sąjūdžio 
metinė šventė.

Sąjūdžiui jau 63 metai. Tą va
karą buvo pakelti į senjorus trys 
jauni studentai: Andrius Rūbas, 
Tomas Žukauskas ir Darius Dir- 
mantas. Į filisteres, baigusias 
studijas, buvo pakeltos: Ramunė 
Gaižutytė, Alė Jonušaitė-Lelienė 
ir Neris Pupiūtė-Palūnienė. Tuo 
pat metu už pavyzdingai, kruopš
čiai atliktas pareigas vadijoje 
filisteres Gina Reinienė, Nijolė 
Maskaliūnienė ir Aldona Rau
ckienė buvo apdovanotos ordinu 
“Už nuopelnus”. Po sveikinimų 
ir dainų išsiskirstė rytdienos 
suvažiavimui.

Suvažiavimas įvyko Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje. 
Registravosi nariai iš Los An
geles, San Francisco, Toronto, 
Klivlando, Vašingtono ir Čika
gos. Dalyvavo arti 60 narių. Su
važiavimą pradėjo vadijos pir
mininkas Kęstutis Ječius trumpu 
sveikinimu ir kvietimu įsijungti 
į diskusijas. Į prezidiumą buvo 
pakviesti Sigitas Miknaitis ir 
Albertas Tuskenis pirmininkauti, 
Danutė Molytė ir Alfa Juodikis
— sekretoriauti. Po perskaitytų 
sveikinimų skautų sąjungos pir
mininko Petro Molio, Australijos 
ir Bostono akademikų žodžiu svei
kino vyriausioji seserijos skau
tininke Stefa Gedgaudienė. Tada 
buvo sudarytos mandatų ir nuta
rimų komisijos.

Pirmas simpoziumas — “Sąjū
dis šiandien”. Pirmininkavo Kęs
tutis Ječius. Vadijos ir skyrių 
veiklą apibūdino visi vadijos 
nariai ir skyrių pirmininkai. Są
jūdis šiuo metu skyrius turi Bos
tone, Worcesterije, Vašingtone, 
Los Angelese, Klivlande, Toronte, 
Čikagoje, Melburne, Sydnėjuje ir 
Adelaidėje. Vienur skyriai gau
sesni ir veiklesni, kitur dar tik 
atsikuria jaunesnių entuziastų 
dėka. “Prieauglio” vis yra, tai 
ir sąjūdžio ateitis užtikrinta. 
Buvo pabrėžtas akademinės skau
tijos leidyklos ir Vydūno jauni
mo fondo įnašas lietuvių visuo
menei bei studentijai.

Po pietų antras simpoziumas
— “Sąjūdžio ateitis”. Jame bu
vo nagrinėti metodai pritraukti, 
paruošti ir išlaikyti naujus na
rius. Tinkami vadovai, asmeni
nis kontaktas, pavyzdinga veikla
— tai keli geri metodai tai pa
siekti. Pirmininkavo K. Ječius. 
Simpoziumo nariai: Gilė Liubins- 
kaitė, Danutė Molytė, Dalia Barz- 
džiūtė, Juozas Liubinskas, Dai
na Petronytė ir Algis Korzonas.

Trečiam dienos simpoziumui
— “Politinė sąjūdžio veikla” pir
mininkavo Edvardas Tuskenis. 
Nariai — Vytautas Šliūpas, To
mas Remeikis ir Gailė Eidukai- 
tė gvildeno, kaip efektingiau 
reaguoti į politinius įvykius 
ir ar įsijungti į vietinę politinę 
veiklą. Buvo pabrėšta, kad sąjū
dis yra ideologinė, o ne politinė 
organizacija, tačiau politinė 
veikla Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo srityje visų na
rių pareiga. Gyvose diskusijose 
reiškėsi beveik kiekvienas su
važiavimo dalyvis.

Iškilmingos metinės šventės 
metu, kuri praėjo labai pakilio
je nuotaikoje, buvo pristatyti 
nauji Čikagos skyriaus pirminin
kai ir jų valdybos. Korp! Vytis 
pirmininku perrinktas Algis Kor
zonas, o ASD pirmininke išrinkta 
Renata Variakojytė. Šventę pui
kiai suruošė Čikagos skyriaus 
trys valdybos, kuriom pirminin
kauja Leonas Maskaliūnas.

Sekmadienį po Mišių, kurias 
atnašavo kun. J. Vaišnys, SJ, 
jėzuitų koplyčioje, rinkomės į 
Jaunimo centro mažąją salę kavai 
ir paskutiniam simpoziumui — 
“ASS pasiruošimas 1994 metams”. 

Pirmininkavo Birutė Kožicienė, 
dalyvavo Rita Likanderytė, 
prof. Bronius Vaškelis, Danutė 
Eidukienė ir prof. Romas Viskan
ta. Čia diskutuota, kaip efektin
giau veikti ateityje, pabrėžiant, 
kad vyresnieji mažiau atsitrauktų 
nuo jaunesniųjų, kuriems užnuga
ris yra būtinas. Nutarta užsibrėžti 
tik tiek, kiek realiai įmanoma at
likti. Naujieji sąjūdžio vadovai 
sudarys planus perėmę pareigas.

Trumpą pranešimą apie tautinę 
stovyklą, kuri įvyks 1988 m. rug
pjūčio 14-24 d.d., padarė K. Ječius. 
Ten sąjūdis turės savo rajoną (pa- 
stovyklę). Daugelis jau planuoja 
ten dalyvauti. Nutarimus pristatė 
vyriausias sąjūdžio narys Jonas 
Dainauskas. Suvažiavimą baigė 
vadijos pirm. Kęstutis Ječius, 
padėkodamas prezidiumui už 
sklandų vadovavimą, organizaci
niam komitetui už tvarkingą pa
ruošimą, dalyviams, ypač iš toli
mesnių vietovių, už nepagailėtą 
laiką dalyvauti. Baigta tradici
niu “Gaudeamus”.
• Supažindinkite savo draugus 

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

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

nate. Tačiau if tokiu atveju 
liberalų senatorių opozicija 
greičiausiai truktų ribotą lai
ką. Mat senatoriai yra valdžios 
paskirti žmonės, didžiulę libe
ralų daugumą užsitikrinę P. E. 
Trudeau laikais. Kanadiečių 
rinkto atstovų rūmų patvirtin
tos sutarties sustabdymas ga
lėtų būti žalingas liberalams 
sekančiuose rinkimuose.

Provincinių daugumos vy
riausybių pritarimą liudija 
paskutinėje konferencijoje pa
siektas neoficialus 7:3 rezul
tatas. Praktiškai tai reiškia, 
kad laisvos prekybos sutarčiai 
pritaria septynios provincijos, 
turinčios daugiau kaip pusę 
visų Kanados gyventojų. Tokio 
pritarimo pakanka net ir Ka
nados konstitucijos pakeiti
mams. Laisvos prekybos su
tarčiai pritarimas nėra bū
tinas. Opozicinių partijų da
romas spaudimas ministeriui 
pirm. B. Mulroniui skelbti 
parlamento rinkimus laisvos 
prekybos klausimu nėra prak
tiškas, kai ta sutartis pasira
šoma 1988 m. sausio 2 d. Ji įsi
galios 1989 m. sausio 1 d. Įsta
tymas reikalauja naujo parla
mento rinkimų iki tų metų 
rudens. Premjerų konferenci
joje ministeris pirm. B. Mulro
ney pabrėžė, kad jis yra atsa
kingas už visos Kanados rei
kalus. Esą Kanadą dabar valdo 
jo konservatorių vyriausybė, 
ne kažkoks provincijų premje
rų komitetas.

Kai Toronte posėdžiavo pro
vincijų premjerai ir Kanados 
ministeris pirm. B. Mulroney, 
protesto demonstracijas prieš

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.

Skautų veikla
• Visuotinis metinis “Romu

vos” narių susirinkimas - 1988 m. 
sausio 31, sekmadienį, Anapilio 
Parodų salėje 12.15 v.p.p. Valdyba

• Skautų-čių ir ateitininkų Kū
čios - gruodžio 13, sekmadienį, 
5 v.p.p., Prisikėlimo salėje. Mais
tą prašome pristatyti 4 v.p.p. Visa 
skautiška šeima visų laipsnių ir 
amžių kviečiama dalyvauti.

• DLK Mindaugo dr-vės suei
ga įvyko Toronto Lietuvių namuo
se gruodžio 5 d. Išvykus j Austra
liją draugininkui v.sl. A. Sapliui, 
draugininko pareigas perėmė si. 
M. Bijūnas. Jo telefonas 621-1638.

• Prityrę skautai taip pat turė
jo sueigą gruodžio 5 d. Joje paruo
šė pasirodymą Kūčių programai.

J.D.B.
“Aušros” žinios

York lygos krepšinio pirme
nybėse po paskutinių dviejų lai
mėtų rungtynių “Aušros” krepši
nio komanda yra pirmaujančių 
eilėje. Š. m. lapkričio 23 d. George 
Harvey gimnazijos patalpose lai
mėjo prieš “Bakers I.C.C.” koman
dą 86:72 (47:26). Gruodžio 2 d. York 
Humber gimnazijos patalpose 
laimėjo prieš O.T.H.G. komandą
71:63 (37:44). Paskutinėse rung
tynėse žaidė: R. Kaknevičius 17, V. 
Gataveckas 14, S. Arlauskas 9, R. 
Underys 2, A. Valickas 8, V. Nycz 
15, V. Dementavičius 6, K. Bartuse
vičius 6, Simpson.

Sekančios rungtynės - gruodžio 
9 d., 7 v.v., George Harvey patal
pose prieš “Sabers” komandą, 
gruodžio 16 d., 7 v.v., York Hum
ber patalpose - prieš “Suns” ko
mandą. K. Š.

Sportuojanti išeivija...
(Atkelta iš 6-to psl.)

Revizijos komisija perrinkta: 
Vyt. Jokūbaitis, VI. Čyvas ir R. 
Vadopalas. Į garbės teismą išrink
ti: Pr. Berneckas, J. Nešukaitis, 
A. Rugienius, V. Baukys ir J. Janu- 
šis Karštos diskusijos

Po rinkimų vėl visi grįžo prie 
diskusijų dėl tos kelionės į okup. 
Lietuvą. Galų gale, po audringų 3 
vai. diskusijų, buvo suformatuotas 
ir priimtas sprendimas laikytis 
veiksnių nutarimų, laukiant ryš
kesnių gairių. Kadangi jau buvo 
vėlu, tai suvažiavimas baigtas 
Tautos himnu, kuris skambėjo taip 
gražiai ir įspūdingai, kaip niekad 
per mūsų suvažiavimus. Kor.

laisvą prekybą su Amerika su
rengė tūkstantis darbo unijų 
narių. Nešami plakatai skelbė, 
kad kanadiečiai nenori lais
vos prekybos, kad tokia sutar
timi ministeris pirm. B. Mulro
ney Kanadą parduoda Ameri
kai. Šia proga prisimintina 
“Ontario darbo federacijos” 
atstovų vienbalsiai priimta 
rezoliucija pradėti sėdėjimo 
streikus tokiose Ontario įmo
nėse, kurioms grėstų užsida
rymas, pralaimėjus varžybas 
su amerikiečių įmonėmis lais
voje rinkoje. Rezoliucija dar 
kartą įrodė, kad Ontario dar
boviečių unijoms, išsikovoju
sioms aukštus atlyginimus ir 
geras pensijas iš darbdavių, 
nerūpi tokių privelegijų ir 
net darbo neturinčių gyven
tojų reikalai. Unijas jungian
čiai “Ontario darbo federaci
jai” terūpi geras savo narių 
gyvenimas bei jų ateitis dabar
tinėse sąlygose be jiems nerei
kalingos laisvos prekybos. Šią 
rezoliuciją specialiais veda
maisiais pasmerkė Toronto 
dienraščiai. “The Toronto 
Sun” daro išvadą, kad darbo 
unijos Kanadoje vis dar nori 
socializmo, savo reikšmę se
niai atgyvenusio laisvajame 
Vakarų pasaulyje. Esą unijos 
turi eiti kartu su gyvenimu, 
stiprinti gamybą, gerinti savo 
gaminių kokybę. Tada nebus 
reikalo bijoti varžybų su ame
rikiečiais laisvoje prekyboje, 
blogas kanadiškas įmones gin
ti sėdėjimo streikais.

• Laisva spauda gali būti gera ar 
bloga, bet be laisvės tikriausiai ji 
bus tik bloga (Albert Camus).
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. LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:

7V«% už 90 dienų term, indei.
7'/4% už 6 mėn. term, indėlius 
71/z% 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
91/4% 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.

IM A :
už asmenines

paskolas nuo.......... 10'/2%
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų.....................1O'/2%
2 metų.................... 11 %
3 metų..................... 11 V«%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ........ 9’/2%
(variable rate)
Asmenines paskolas duoda

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

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

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

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

Telefonas 532-1 1 49

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

Telefonai: 225-5699 arba 489-1543
Nekilnojamo turto įstaiga, tarnaujanti tautiečiams nuo 
1951 metų. Lietuviams nuolaida namo pardavimo atveju. 
Alfonsas Garbenis, sn. (tėvas) ir
Alfonsas Garbenis, jn. (sūnus) - savininkai 

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

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

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

(Arti Toronto Lietuvių namų)

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

DRAUGIŠKAI PATARNAUS

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

KINGSWAY NATIONAL Tel* 535-2331
THE SIGN OF DIS7INC T ION arba 537-2869

R6ŽUBK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

daiva t. dalinda, b.a. 
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

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

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

* atlieku visus elektrinius darbus — namų, įstaigų, įmonių
* parduodu ir įrengiu namų šildymo ir vėsinimo sistemas
* įrengiu aliuminlaus 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
KANTATOS ĮSPŪDŽIAI

H. Nagio krikščionybės sukak
ties kūrinys “Kryžių ir Rūpinto
jėlių Lietuva” nustebino ir sujau
dino klausytojus. Žavėjo ne tik re
liginiai kantatos motyvai, išreikš
ti poetine forma, bet ir įterpti 
trupiniai Tautos praeities. Mūsų 
protėvių šimtmečiais išgyventos 
kančios vėl tapo gyvos ir grau
denančios klausytojus kompozito
riaus A. Stankevičiaus melodijų 
rėmuose.

Įvadinė kantatos autoriaus kal
ba taip patraukė susikaupusių 
klausytojų dėmesį, kad jie būtų 
mielai išklausę poetiškai atpa
sakotos šimtmečių istorijos dar 
ir antrą kartą. Šiuo kūriniu kan
tatos autorius bus įamžintas mū
sų istorijos lapuose.

Muziko A. Stankevičiaus kūry
bą šioje kantatoje eiliniam klau
sytojui sunku aprašyti, nes yra 
sakoma, kad muzika tai dievų kal
ba. Reikia būti gerai susipaži
nus su muzikos menu, kad supras
tum, kaip ir kodėl muzikos garsai 
kelia žmogaus jausmus ir sielą į 
beribes aukštybes. Ši jauno kom
pozitoriaus (A. Stankevičiaus) 
kantata kaip tik pajėgė taip nu
teikti klausytojus. Atrodė, kad 
čia viskas vyko harmoningai: mu
zika, choristai, solistai, dekla
macijos ir visa kita buvo labai 
suderinta. Tik vieno publika pasi
gedo - toji viena valanda, buvo 
per trumpas laikas išgyventi ne
kasdieniams įspūdžiams. Religin
gieji klausytojai jieškojo daugiau 
religinių frazių, kurios aiškiau 
išryškėjo krikšto giesmėse ir ėjo 
lygiagrečiai su tautiniais moty
vais. Viskas skambėjo įtikinančiai 
ir melodingai. Kantata paskatino 
mumyse tautinį bei dvasinį atsi
naujinimą ir ilgai pasiliks atmin
tyje.

Būtų gaila, jei šis kūrinys netu
rėtų progos išeiti į platesnius 
horizontus, bent į kitas lietuvių 
kolonijas. Gal tiktų pakartoti bet 
kokios religinės šventės proga?

mano manymu svarbų bandymą. 
Kviečiami ir tie, gal ypač tie, ku
rie niekad nėra rašę laiško ame
rikiečių spaudai.

1. Prašau, jei kas turi, mano 
adresu atsiųsti spaudoje užtiktus 
kitų ar pačių rašytus, laisvės bylą 
tiesiogiai liečiančius laiškus. 
Ypač pageidaujami TRUMPI laiš
kai. Nurodyti laikraščio pavadi
nimą, adresą ir datą. Tai būtų in
dėlis į laiškų bei minčių “banką”. 
Jei “bankan” siunčiamo laiško au
torius leidžia PILNAI PANAUDO
TI jo rašinį kitiems jį pasirašant, 
prašoma gauti autoriaus teisių 
atsisakymą raštu.

2. Turintieji ar neturintieji laiš
kų pavyzdžių, bet norį dalyvauti 
tinkle, kviečiami siųsti pageida
vimus, kuriuo klausimu (tuo tarpu 
tik vienu) laiškų pavyzdžių norė
tų gauti. Pradžioje numatomos pa
teikti trys temos: artėjančios Va
sario 16, OSI-KGB klausimu bei 
Sovietų Sąjungos demaskavimo 
apskritai. Atsakymui įdėti sau 
adresuotą (ilgą) voką su pašto ženk
lu. Spausdinimo išlaidoms pa
dengti prašau pridėti du 22 centų 
arba tris 17 centų pašto ženklus.

3. Jei gyvena mažesnėse vieto
vėse, nurodyti artmiausią dides
nį miestą ir atsumą į jį. Pasaky
ti, ar numato tam reikalui suda
ryti didesnę grupę, ar gal atsto
vauja kurios nors organizacijos 
vietinį skyrių.

Tinklo nariai, su pageidautais 
laiškų pavyzdžiais iš “banko”, 
gaus patarimų kaip juos panau
doti, pritaikyti rašant savu var
du. Priedo bus nurodymų toje sri
tyje patirties neturintiems, kaip 
kreiptis laiškais j vyriausybės 
narius. Bus turima mintyje ir 
menkai moką anglų kalbą.

Vilius Bražėnas,
P.O. Box 2565, 

Bonita Springs, FL 33959 
Tel. (813) 992-6798

GAUNU REGULIARIAI
Siunčiu 100 dol. Atleiskite už

Toronto latvių mokyklos “Valodina” pirmo skyriaus mokiniai sveikina Latviją jos 69-tojo gimtadienio proga 1987 
m. lapkričio 18 d. “Lai dzivo Latvija!” Nuotr. J. Ligerio

Abručiai atvyko į Ameriką TOROiW©OT
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mikro-kompiuteriai 
ir “software"

namų, įstaigų, prekybos ir mokslo reikalams
“IBM-COMPATIBLE”

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

- Taisymo ir techniški patarnavimai
- Lietuvis savininkas

“REAL TECHNOLOGIES” ^L^27g0;2583

Vienas publikos išsikišimas - 
ne vietoje pradėti plojimai. Kar
tais atrodo, kad žmonės turi vai
kišką įprotį - nori pradėti ploji
mą pirmieji, lyg tai priklausytų 
prie koncerto, nežiūrint kokiu 
laiku. Dėl to buvo trukdymų, iš
blaškymas susikaupusių klausy
tojų. Kodėl tie plojikai nepaisė 
programoje įrašyto perspėjimo - 
neploti iki pabaigos? Yra daug 
rtandagiau pavėluoti su ploji
mu nei išsišokti'pėflahkšfi. '

G. Adomaitienė

pavėlavimą. Amžina mūsų bėda - 
pinigų persiuntimas. Laikraštį 
gaunu reguliariai maždaug su 10 
dienų pavėlavimu (oro paštu). Tai 
labai gerai. Padėk Dieve, Jums ir 
toliau palaikyti ryšius su visais 
išblaškytais tautiečiais po pla
tųjį pasaulį.

V. Slotkus,
Colombia, SA

“ANYKŠČIU ŠILELIS”
“TŽ“' apšviečia mano kelią' Jie 

- kaip dangaus akys-žvaigždu- 
tės: kartais ilgai nesimato, o kar-

LAIŠKŲ TINKLAS SPAUDAI
Kreipiuosi į tuos lietuvius, ku

rie norėtų mūsų veiksnių pastan
gas paremti ne vien tik pinigine 
auka. Kviečiu juos būti pirmūnais 
organizuoto informacinio-propa- 
gandinio tinklo sudaryme. Noriu 
pabrėžti, kad geras anglų kalbos 
mokėjimas nebūtinas.

Turiu mintyje “trejetukų” ar net 
“vienetukų” tinklą informuoti 
krašto plačiąją visuomenę mus ir 
kraštą liečiančiais opiais klausi
mais. Tai darytina ne vien tik, 
kaip ligi šiol, dažniausiai nesėk
mingai veržiantis į didžiąją spau
dą, bet panaudojant gausią dides
nių ar mažesnių vietovių, kad ir 
mažos apimties, spaudą. Tuo būdu 
įvairiose krašto pakampėse gir
dimais balsais informuota visuo
menė sudarytų spaudimą į vyriau
sybę, kuri dažnai negirdi vien 
tik mūsų balso.

Tad tuo besidominčius ir pa
reigą jaučiančius tautiečius pra
šau neatidėliojant įsijungti į šį

tais buriasi dauguma jų. O žmo
gus džiaugiasi jas išvydęs. Taip 
einasi ir man, nes laikraščio ke
lias ilgas ir sunkokas . . . Kartais 
keli numeriai kartu ateina, kartais 
reikia šiek tiek ilgiau palaukti. 
Bet nieko. Esu Jums ir visiems Jū
sų bendradarbiams labai dėkin
gas. “TŽ” apšviečia mano kelią.

Išverčiau į vokiečių kalbą vys
kupo Antano Baranausko poemą 
“Anykščių šilelis”. Deja, vieto
vardis vokiškam liežuviui painio
jasi, neištariamas . .. Dėl to te
ko naują pavadinimą surasti. Ka
dangi pas mus Europoje miškai jau 
pusiau užnuodyti bei mirštantys 
ir daug kas dėl jų sielojasi, daug 
apie juos kalbama, tai aš minėtą 
kūrinį pavadinau “Der Wald”. 
Siunčiu Jums vieną egzempliorių 
nemokamai, bet jei kas norėtų 
užsisakyti (kaina 10 DM), tesi
kreipia į mnane.

Alfred Franzkeit
In den Wiesen 3
2829 Wehrbleck

W. Germany

birute spudas ,B.* 
sales representative

R&ŽMKK 
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. ■

1987 m. lapkričio.23 d. buvę 
politiniai kaliniai — Vytautas 
Abrutis ir jo žmona Edita Abru- 
tienė su 13-mečiu Aidžių atvy
ko į JAV.

1979 m. Abručiai, atsisakę 
sovietų pilietybės, padavė 
prašymą emigruoti į JAV. 1980 
m. balandžio mėn. kratos metu 
jų bute rasta antikomunistinės 
literatūros. Gegužės mėnesį 
Abrutis nuvyko Maskvon susi
tikti su užsienio koresponden
tais, kur jis buvo suimtas. Nu
teistas jis išbuvo pustrečių 
metų kalėjime. Jam grįžus iš 
kalėjimo, po kratos jų bute 
Edita Abrutienė buvo suimta 
ir nuteista 4 metams griežto 
režimo stovykla ir dvejiem 
metam nutrėmimu. Būdama 
Mordavijos (moterų) stovyklo
je, ji labai aktyviai reiškėsi 
su Jadvyga Bieliauskiene, 
ukrainiete Irina Ratušinskaja 
ir kitomis politinėmis kalinė
mis, siuntė prezidentui Reaga- 
nui svekinimą jį perrinkus pre
zidentu, rašė protesto laišką 
Aukščiausio sovieto prezidiu-

Vancouver, B. C.
(Atkelta iš 4-to psl.) 

už visokeriopą paramą ir darbą 
klubo 20 m. veikloje. To vakaro 
kalbėtojai, kaip ir Aldona Goran
son, prisiminė porą išvykų iš klu
bo veiklos. Adelė Šmitienė pasi
džiaugė, kad klubo veikla apėmė 
ir platesnį veiklos barą. Visi 
prisimename parodytą filmą apie 
Antaną ir Anastaziją Tamošaičius 
“Spirits of Amber Past”, kelionę 
į “MacMillan Planetarium”, kur 
matėme kometos Hallex pasirody
mą po 76 m. laikotarpio ir pan. 
Dr. Julius Sakalauskas linksmai 
visus nuteikė, vaizdingai api
būdindamas šeimininko Jono ga
bumus versle ir badmintono žai
dime. Jonas buvo labai gabus 
verslininkas, turėjęs didžiulį 
viščiukų ūkį, bet badmintono 
žaidime nepasiekė tokių gerų 
rezultatų, nes skyręs daugiau 
dėmesio ponioms, negu rutuliu
kui. Dabartinis KLB Vankuverio 
apylinkės pirm. Edvardas Gumbe- 
lis ir Henrikas Tumaitis gėrėjosi 
gražia klubo veikla ir linkėjo 
tojlimesnės sėkmės.

Pereinamoji taurė už didžiau
sią šiemet pagautą žuvį teko 
Petrui Skučui, o už didžiausią 
sumedžiotą briedį jau treti me
tai iš eilės — M. Kokoliui.

Meninę programą atliko Leonar
da Macijauskienė, liksmai visus 
dalyvius nuteikdama gražiai pa
ruoštais kupletais. Ypač jau
dinantis buvo Aldonos Skabeikie- 
nės sutikimas. Ji buvo sutikta 
visų karštais plojimais. Aldona 
prieš dvejus metus buvo labai 
smarkiai sužeista atomobilio 
nelaimėje. Tai buvo jos pirma
sis pasirodymas po sužeidimo 
savų tautiečių tarpe.

Taip pat pažymėtina, kad klu
bas paremia, kiek sąlygos lei
džia, abu Kanados lietuvių sa
vaitraščius, yra paaukojęs Kana
dos lietuvių fondui $400 ir Vėžio 
fondui $50.

Visi linkime “Bebrui” ir toliau 
taip gražiai veikti. V.S.

mui ir kt. Abrutienė išleista 
š.m. gegužės mėnesį, metais 
anksčiau iš nutrėmimo, nors 
ji atsisakė pasirašyti malones 
prašymą.

Abručių kelionę iš Lietuvos 
tvarkė “International Rescue 
Committee”. Šiuo metu juos 
globoja jų giminaitė Vašing
tone. E.

Pajieškojimai
Valerija Bernotaitė-Malamos, 

gyvenanti V. Vokietijoje, jieško 
buvusių savo draugių, su kuriomis 
karo pabaigoje ir pokario metais 
gyveno Austrijoje, Vienos mieste, 
25 Bezirke 1944-45 m. žiemą. Ten 
gyveno 6 lietuvaitės. Be to, kurį 
laiką jos dirbo pas ūkininką 
Schilingsfurste (buvo apgyven
dintos vandentiekio bokšte) nuo 
1945 m. balandžio iki liepos mė
nesio. Po to visos nukeliavo į 
Hanau DP stovyklą. V. Bernotaitė 
iš tų 6 moterų atsimena Sauno- 
rienės pavardę, taip pat — Juo- 
zapaitienės (tada buvo dar neiš
tekėjusi). Pastaroji gyvenusi To
ronte. Toje grupėje buvusi ir Pal
mira su dviem dukrom. Buvusios 
draugės prašomos atsiliepti šiuo 
adresu: V. Bernotaitė-Malomos, 
Lange Greismartstr. 15, 3400 
Goettingen, W. Germany. Jų liu
dijimai reikalingi jos pensijai 
gauti.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

1551 Bloor fetreet West, 
Toronto, Ont. M6P 1A5 

(prie Lietuvių namų) 

Priiima pacientus pagal 
susitarimą 

Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

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

(Prieš Lietuvių namus)

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas, neaugėtos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

Vietoj kalėdinių sveikinimų 
atvirukais įsirašė į bendrą svei
kinimą ir paaukojo “Tėviškės žibu
riams”: $50 — Filomena Kupčiū
nienė; $40 — Alfonsas Marcis; 
$30 — Juozas, Marytė Rybiai, sū
nūs — Jonas ir Petras, Hamilton, 
Ont., Jūratė ir Mark Ignatavičiai, 
Pajauta ir Algis Kaziliai, Colgan, 
Ont; $28 — Marija ir Simas Gu
daičiai; $25 — Liuda Šileikienė, 
Marija ir Jonas Gimžauskai, Ha
milton, Ont, Delfiną Zulonienė, 
H. ir Kęst. Norkai, Hamilton, Ont., 
Anelė ir Tomas Žiliai, Genė ir 
Eugenijus Kuchalskiai, Julius ir 
Pranė Barakauskai, Stayner, Ont., 
T. ir A. Sekoniai, Aldona ir dr. 
Aleksas Valadkos, Joana ir Vla
das Plečkaičiai, O. J. Kirvaičiai, 
Ernestas ir Emilija Lengnikai, 
Hamilton, Ont., Elena, Bronius Ki- 
šonai ir sūnus Alvinas, Stasė ir 
Antanas Zimnickai; $20 — Irena ir 
Povilas Gimtai, Hamilton, Ont., 
E. Vindašienė, Delhi, Ont., Juo
zas, Zuzana ir Ramunė Stravins
kai, V. V. Ivanauskai, Elena ir 
Kazys Gudinskai, Hamilton, Ont., 
Jonas ir Ona Ažubaliai ir sūnūs, 
Petronėlė ir Jonas Vėgeliai, Oak
ville, Ont., Dzeja Klibingaitienė, 
Prima, Bronius ir Alvydas Sap- 
liai, Jadvyga Barzdaitienė, Ste
fa ir Antanas Petraičiai, St. ir B. 
Matulevičiai, Matilda ir Augusti
nas Kuolai, P. V. Dalindos, Liud
vika ir Vaclovas Morkūnai, Ona 
Juodišienė, Ada ir Vilius Poškai- 
čiai, Vladas ir Eugenija Stabin- 
giai, Hamilton, Ont., Jadvyga ir 
Jonas Ignatavičiai, Bronė Žiobie- 
nė, Halina ir Vladas Gumauskai, 
Ingelwood, Ont., S. Šergalis; $15 — 
Ona Jakimavičienė, Anelė ir Kazi
mieras Pajaujai ir šeima, Veroni
ka Aleknevičienė, Jonas ir Bronė 
Stankaičiai, Stasė ir Mikas Petru
liai, V. ir K. Gapučių šeima, G. 
ir A. Sprainaičiai, Mykolas ir Ol
ga Krivickai, Oakville, Ont, Ma
rija Raškauskienė, J. V. Jasinevi- 
čiai, J. ir E. Girėnai, Edita Miliaus
kienė, A. Kanapka, Wasaga Beach, 
Ont., Viktoras, Onutė ir Danutė 
Skukauskai; $12 — M. E. Kazake
vičiai; $10 — Petras Gaidelis, Pet
ras ir Ona Derliūnai, L. ir A. And- 
ruliai, L. Z. Mockus, Rodney, Ont, 
P. J. Sičiūnai, Vitalius Matulai
tis, Irena ir Anicetas Zalagėnai, 
Juozas Vaskela, B. Trukanavičius, 
M. Matusevičienė ir dukra Irena, 
Regina Klemkienė, Klara ir Mečys 
Andruškevičiai, Danutė ir Alfre
das Bražiai; $8 — Viktorija Jasiū- 
nienė; $5 — Teodora Varneckienė.

Advokatė
JOANA E. KURAS, ll.b.

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

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

Telefonas (416) 763-3362

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

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

1280 dundas street west
toronto, Ontario M6J 1X7 535-2500
res: 445-9469

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

1988 
metų 
Į VILNIUJ

SPECIALUS GINTARO IŠPARDAVIMAS
Didelis lietuviško aukso-gintaro pasirinkimas 

parduotuvėje
“Colonnade GoldJewellery ”

Upper Colonnade, 131 Bloor St.W.
Toronto, Ont. M5S 1 RS Tel. (416) 922-8431

□ ieškomas 
kelionių agentūros dalininkas
Mes rengiame keliones autobusu. Pavyzdžiui: Vokietija, Lenkija, 
Lietuva iš Amsterdamo. 17 dienų: 2.575 DM. Ir daugybę kitų kelio
nių Sovietų Sąjungoje. Kreiptis:
“Ideal-Reisen", Volgersweg 58, 3000 Hannover 1, West-Germany. 

Tel.: 0511/34 42 59. Telex: 923-727 idea! d

EKSKURSIJOS
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

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

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

St. Petersburg, FL 33733, USA.

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

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

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

Juozas (Joseph)

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius” l-me aukšte.

RF/MKK 
west realty inc., realtor 

an Independent member broker

Ali THE

WORLD"MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

Te 1.251-4864,251-4025,251-4824 • Namų: 277-0814 
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

TA T) 17 Q TT 17 T> insurance &
JL7 FjOI iljlt 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*

DRAŪDA ----INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
(41 6) 533-1 1 21



yoronto Prisikėlimo parapijos kleboną 

kunigą Augustiną Simanavičių,
švenčiantį 25-rių metų kunigystės sukaktį, 
sveikiname ir linkime jam Aukščiausio palaimos 
bei sveikatos dirbant religini ir tautini darbą 
mūsų tarpe.

Toronto “Gintaro”ansamblis, k 
vado vai ir tėvų komitetas

TORO N T C>
Anapilio žinios

— Parapijos jaunimo sekcija 
kviečia jaunimą į susirinkimą 
gruodžio 13, sekmadienį, Anapi
lio Parodų salėje, po 9.30 v.r. 
Mišių. Bus rodomos vaizdajuos
tės apie Lietuvos krikščionybės 
sukakties iškilmes Vilniuje ir 
tariamasi ateities veiklos klau
simais.

— Parapijos tarybos susirin
kimas įvyko gruodžio 3 d. Pir
mininkaujant J. Andruliui, visos 
sekcijos padarė pranešimus ir pa
teikė ateities veiklos planus.

— A. a. Ona Rimkienė iš Wasa- 
gos palaidota lietuvių kapinėse 
Mississaugoje gruodžio 4 d.

— Naujoji Šv.Tėvo enciklika 
apie Šv. Dvasią lietuvių kalba 
gaunama Anapilio knygyne.

— Kalėdinės plotkelės gauna
mos Anapilio knygyne.

— Naujų metų sutikimas Anapi
lio salėje — gruodžio 31 d. nuo 
7 v.v. Įėjimas — $40 asmeniui. 
Registruotis pas R. Celejewską 
tel. 231-8832.

— Aukotojai: religinei Lietu
vos šalpai $1,300 Staškevičių 
giminė (a.a. Eugenijos Staškevi- 
čienės mirties metinių proga); 
Anapilio sodybai $1000 — V. Ston
kienė (sūnaus a.a. Kazimiero at
minimui); Šv. Jono liet, kapinėms 
$100 — A. M. Pranevičiai, J. A. 
Vanagai; $50 — K. D. Batūros, E. 
Simonavičienė; $20 — A. S. Griga
liūnai (a.a. Teklės Valadkienės 
atm.); Kanados lietuvių kultūros 
muziejaus statybai $100 — J. Stra
vinskas; parapijai $200 — J. I. Na- 
cevičiai; $150 — J. R. Kuprevičiai; 
$100 — dr. A. S. Pacevičiai, dr. A. 
L. Pacevičiai, V. Stankienė (vyro 
a.a. Kazimiero atm.); $50 — K. D. 
Batūros.

— Gražią metinę šventę gruo
džio 6 d. surengė KLK moterų 
draugijos Lietuvos kankinių pa
rapijos skyrius. Narės su vėlia
va dalyvavo 11 v.r. pamaldose, 
o po jų Parodų salėje suruošė 
pietus, kuriuose dalyvavo narės 
su savo šeimomis ir visa eilė sve
čių bei viešnių. Vadovaujant 
pirm. G. Trinkienei, gausūs da
lyviai gėrėjosi programa, kurią 
atliko N. Benotienės vadovauja
mas kvartetas “Sutartinė”, vaiši
nosi J. Gurklienės ir O. Derliū- 
nienės skaniai paruoštais val
giais. Daug ką aplankė ir gausios 
loterijos laimė.

— Mišios gruodžio 13, sekma
dienį, 9.30 v.r. — už Čepų ir Kalpo
kų mirusius, 11 v.r. — už a.a. Ane
lę Žakevičienę.

PADĖKA
Nekaltai Pradėtosios Marijos 

vienuolijos seserų vardu reiškiu 
nuoširdžią padėką visiems, kurie 
prisidėjo prie metinės šventės 
renginio.

Ypatinga padėka kun. dr. V. Cu- 
kurui už prasmingą paskaitą, kle
bonui kun. A. Simanavičiui, OFM, 
už invokaciją, solistei L. Marcin
kutei už meninę programą, R. Pu- 
teriui už paaukotą arkiv. J. Matu
laičio portretą ir paveiksliukus, 
J. B. Danaičiams už programos ir 
bilietų atspausdinimą kaipo do
vaną seselėms, “Tėvynės prisimi
nimų” radijo valandėlės vedėjai 
V. Laurinavičienei, fotografui 
S. Dapkui, šeimininkei E. Walen- 
ciej ir josios padėjėjoms V. Ba- 
laišienei, E. Elliot, S. Freima- 
nienei, R. Juzukonytei-Jaglowitz, 
L. Kuliavienei, A, Kuncaitienei, 
I. Smalenskienei. Taip pat nuo
širdi padėka visoms ponioms už 
iškeptus skanius pyragus.

Nuoširdi padėka rėmėjų būrelio 
pirmininkei R. Grigonienei ir 
jos talkininkėms: S. Aušrotie- 
nei, G. Balčiūnienei, D. Kisieliū
tei, B. Prakapienei, P. Puterie- 
nei, I. Žemaitienei, A. R. Juzuko- 
niams, V. Šiaučiulienei, K. L. Ku- 
liavams, M. R. Jaglowitz. Taipogi 
nuoširdus ačiū loterijos laimikių 
aukotojams ir pravedėjams J. Ne- 
šukaičiui ir E. Barakauskienei. 
Ačiū jaunimui, aptarnavusiems 
dalyvių stalus.

Dėkojame visiems gausiai atsi
lankiusiems, nes tuo parodėte 
savo palankumą ir parėmėte mūsų 
darbus. Jums giliai dėkingos Kris
tuje-

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
vienuolijos seserys

A. a. Onos Rimkienės atmi
nimui vietoje gėlių Gerojo Ga
nytojo misijos būrelis Wasago- 
je paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $20.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Lankėsi kun. Placidas Barius, 

OFM, lietuvių pranciškonų pro
vincijolas, atlikdamas kanoniš
ką vienuolyno ir parapijos vizita
ciją. Per visas Mišias sakė pa
mokslus. Gruodžio 3 d. vizitavo 
tretininkų kongregaciją. Mišių 
metu pasakė pamokslą ir atliko L. 
Jurėnienės įvilktuvių apeigas. 
Pirmininku išrinktas J. Žakas, 
vicepirm. A. Kairienė.

— Uždaros moterų rekolekci
jos — gruodžio 11-13 d.d. augus- 
tinijonų vienuolyne, King City 
mieste. Vedėjas — kun. dr. V. Ski- 
landžiūnas. Registruotis parapi
jos raštinėje arba pas N. Slivins- 
kienę 447-6043.

— Prieškalėdinis susikaupimas 
gruodžio 18-20 d.d. Vadovaus 
kun. J. Bacevičius, OFM.

— Pakrikštyta: Kotryna-Leah, 
Adelės ir Arūno Gataveckų duk
relė.

— Skautų ir ateitininkų Kūčios 
— gruodžio 13 d., 5 v.p.p., pa
rapijos salėje.

— Naujų metų sutikimo baliui 
bilietai platinami po Mišių sa
lėje.

— Parapijai aukojo: $500 — dr. 
A. Balsys; $400 — L. Daunienė; 
$250 — A. Jagėla, Č. B. Joniai; 
$150 — H. Sakalauskas; $50 — J. A. 
Jurevičiai, J. E. Benečiai, R. B. 
Pilipavičiai, R. L. Underiai; vie
nuolynui: $300 — dr. M. ir A. Va- 
ladkos; Religinei šalpai: $50 — E. 
G. Kuchalskiai; $10 — P. M. Krila- 
vičiai; pranciškonų klierikų fon
dui: $100 — J. B. Stankaičiai, St. 
Povilenskis; $50 — J. B. Maziliaus
kai, E. Senkuvienė; $20 — P. Gai
delis; vargonų vajui: $1,000 — L. P. 
Murauskai, J. E. Šileikiai; $200 — 
O. Kalinauskienė; $100 — K. S. 
Lembertai, J. Nešukaitis, N.N.; 
$50 — K. Daunys, Z. O. Girdaus- 
kai; $23 — V. A. Paulioniai.

— Mišios gruodžio 13, sekma
dienį, 8.30 v.r. — už a.a. Gintau
tą Daugėlą, 9.20 v.r. už a.a. Vladą 
Stočkų, 10.15 v.r. — už a.a. Mykolą 
Dervinį, už gyvus ir mirusius pa
rapijiečius, 7 v.v. — už a.a. Bene
diktą Bagdoną, OFM.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje da

lyvavo 200 asmenų. Svečių kny
goje pasirašė: A. Klemkienė iš 
Allerville, ■ Ont, A. Aleliūnienė 
ir Z. P. Augaičiai iš Delhi.

— A. a. Alfonso Bajoro, mirusio 
1982 m. gegužės mėn., palaidoto 
Šv. Jono liet, kapinėse, seserys 
Lietuvoje norėtų sužinoti apie jo 
gyvenimą Kanadoje. Paskutinis 
velionies žinomas adresas: 311 
Mutual St., Apt. 4, Torontas. As
menys, kurie gali suteikti žinių, 
prašomi skambinti T. Stanuliui 
532-3311, vakarais 231-4937.

— Dar yra kelios laisvos vietos 
į Kūčių vakarienę ir Naujų metų 
parengimus. Skambinti 532-3311.

— Gruodžio 5 d. LN drabužinėje 
nutrūko karuselės grandinė, kai 
740 asmenų dalyvavo įvairiuose 
parengimuose. KLJS jaunimui ir 
administracijai teko sunkus dar
bas surasti ir išduoti apsiaustus. 
LN vedėjas atsiprašo tuos asme
nis, kuriems teko per ilgai lauk
ti. Bus stengiamasi kad tai nepa
sikartotų.

— LN socialinių reikalų sekci
jos talkininkai lapkričio mėn. 
aplankė 42 sergančius tautiečius. 
Lankė: L. Balsienė, J. Dalindienė, 
J. Dambaras, A. Gačionis, E. Jaš- 
kienė, O. Juodišienė, A. Kulnienė, 
B. Mackevičius, J. Paškevičius, A. 
Petryla, T. Renkauskienė, S. Ru
dienė, O. Tunaitienė, R. Žiogarys 
ir kt.

— LN socialinių reikalų sekcija 
rūpinasi išgauti tautiečiams pri
klausančias pensijas, atstovauja 
valdžios įstaigose, parūpina papi
gintus butus, reikalingiems suran
da slaugos priežiūrą, patalpas ir 
t.t. Šiuose reikaluose nuo š.m. 
lapkričio 30 d. darbuojasi Rima 
Gustainytė

— Reikalingi socialinių reika
lų komisijos pagalbos arba žinan
tieji apie sergančius tautiečius 
prašomi pranešti darbo valando
mis LN 532-3311, kitu laiku — J. 
Dambarui 769-4891 arba V. Kul- 
niui 769-1266. Sekantis ligonių 
lankytojų susirinkimas — gruo
džio 14 d., pirmadienį, 8 v.v., 
LN. Galintieji artėjančių švenčių 
metu prisidėti prie ligonių lan
kymo arba kitokiu būdu talkinti 
socialinių reikalų komisijos dar
buose, kviečiami dalyvauti šiame 
posėdyje.

o

Maloniai kviečiame visus parapijiečius ir svečius atsilankyti į

LITAS
. v Pradžia 8 v. vakaro

12 vai. sampanas 
Puikus orkestras

1988 METŲ
SUTIKIMO BALIUI 
gruodžio 31 d. Prisikėlimo parapijos auditorijoje.

Šilta vakarienė
Šalti užkandžiai
Nemokamas baras

Bilietai gaunami sekmadieniais Prisikėlimo parapijos . A 
salėje, kitu laiku - pas B. Genčių tel. 532-8531. ”'<■

Prisikėlimo parapijos tarybos visuomeninė sekcija

Išrcikškini solidarumą savo 
politiniams kaliniams. — Visi 
dalyvaukime Žmogaus teisių 
dienos demonstracijoje gruo
džio 13, sekmadienį, 1 v.p.p. 
miesto rotušės aikštėje.

Rengėjai
Anapilio sodybos korpora

cijos metinis narių susirinki
mas įvyks gruodžio 17, ketvirta
dienį, 7 v.v., parapijos salėje. 
Bus valdybos, kapinių bei revi
zijos komisijų pranešimai ir 
rinkimai. Kvorumui laiku ne
susirinkus, po pusės valandos 
bus šaukiamas kitas susirinki
mas kuris, nežiūrint dalyvau
jančių skaičiaus, bus teisėtas.

Valdyba
Kalėdinių giesmių koncer

tas, rengiamas “Volungės”, 
Prisikėlimo parapijos vaikų ir 
suaugusių chorų su pritaiky
tais skaitymais įvyks gruodžio 
20, sekmadienį, 4 v.p.p., Pri
sikėlimo šventovėje. “Volun
gė” tikisi jau turėti naują 
plokštelę “Volungės giesmės”. 
Tai kalėdinių bei religinių 
giesmių rinkinys, įrekorduo- 
tas kartu su Mairionio mokyk
los vaikų choru, solistais Ani
ta Pakalniškyte ir Jonu Vaške
vičium. Ši plokštelė skirta 
Lietuvos krikščionybės sukak
čiai. “Volungė” tikisi, kad at
siras mecenatų, kurie stam- 
besnėm aukom parems plokš
telės išleidimą, ir kviečia vi
sus šią neeilinę plokštelę — 
kasetę įsigyti.

“Paramos” kredito koopera
tyvo darbo valandos Kalėdų 
švenčių laikotarpyje: gruodžio 
23 — nuo 9.30 v.r. — 8 v.v., gruo
džio 24 — nuo 9.30 v.r. — 3.30 
v.p.p., gruodžio 25 ir 26 uždary
ta, gruodžio 30 — nuo 9.30 v.r.
— 8 v.v., gruodžio 31 — nuo 9.30
v.r. — 3.30 v.p.p., sausio 1 ir 2 
uždaryta. Vedėjas

Kanados paštas praneša, kad 
pirmos klasės kalėdines siun
tas adresatams Kanadoje ir 
JAV-se reikia išsiųsti: laiškus 
gyvenamame mieste — iki 
gruodžio 16, už miesto — iki 
gruodžio 11; siuntinius mieste
— iki gruodžio 15, už miesto — 
gruodžio 7. Sveikinimo atviru
kai į JAV — 42 et. Vokai su atvi
rukais turi būti užklijuoti. Ka
nadoje kalėdiniame laikotar
pyje iki 1988 m. sausio 31 d. 
paštas duoda 5 et. nuolaidą ry
šium su “Greet More” progra
ma. Specialūs pašto ženklai 
pardavinėjami vokeliuose po 
10 vienetų.
Aukos jaunimo kongresui

$3000: Hamiltono “Talka”; $2000: 
Toronto Lietuvių namai ($500 kvar
tetui “Sutartinė); $500: KLJ są
jungos Montrealio skyrius, V. Stan
kūnas (Montrealis); $311: KLB St. 
Catharines apylinkė; $140: KLB 
Wasagos-Staynerio apylinkės val
dyba; $100: dr. J. A. Sungailos, dr. 
O. Gustainienė; $50: H. Nagys 
(Montrealis).

Nuoširdus ačiū už aukas. Vajus 
tęsiamas toliau. Lėšos skiriamos 
paremti Pietų Amerikos jaunimui, 
kad galėtų dalyvauti kongrese 
Australijoje. Inf.

Gruodžio 12, šeštadienį, 10 v.r. - 1 v.p.p.,

Prisikėlimo parapijos salėje
Toronto Maironio mokykla ruošia

Bus staigmenos, dovanėlės ir

Programą atliks mokyklos mokiniai su “Meškiuku Rudnosiuku", 
žodžiai Vytės Nemunėlio, muzika - Giedrės Gudinskienės.

Registracija - Toronto Maironio mokykloje šeštadieniais 
arba skambinti - B. Batraks tel. 271-1640, R. Jaglowitz tel. 
622-9919. (ėjimas vaikams - $2, suaugusiems - $3.

Kanados lietuvių fondo 25 me
tų sukaktis paminėta 1987 m. 
gruodžio 5 d. Toronto Lietuvių 
namuose. Išpuoštoje Mindau
go salėje dalyvavo apie 350 
asmenų. Pranešėjos pareigas 
sklandžiai atliko Daiva Pie- 
čaitytė-Lapienė. Pradžioje bu
vo pagerbti mirusieji fondo na
riai tylos minute ir trijų žva
kių uždegimu. Šią apeigą atliko 
fondo steigėjai inž. V. Balsys, 
dr. A. Pacevič’ius ir V. Ignai- 
čiui atstovaujanti dukra Gra
žina. Apie fondo nueitą kelią 
iki šiol kalbą pasakė tarybos 
pirm. dr. A. Pafeevičius. Valdy
bos pirm. H. Stepaitis įteikė 
plaketes fondd steigėjams: V. 
Balsiui, V. Ignaičiui (priėmė 
dukra) a.a. J. Bersėnui (priėmė 
žmona), a.a. S. Jakubickui (pri
ėmė žmona), a.a. P. Januškai 
(priėmė žmond), a.a. P. Lėliui 
(priėmė sūnus), dr. A. Pacevi- 
čiui, a.a. J. R. Simanavičiui 
(priėmė žmona). Fondą sveiki
no: gen. konsulas dr. J. Žmui- 
dzinas, JAV Liet, fondo tary
bos prim. Kilius, KLB pirm. V. 
Bireta, “Atžalyno” atstovas V. 
Dauginis, KLB švietimo komi
sijos pirm. A. Vaičiūnas, “Gin
taro” vadovas J. Karasiejus, 
“Vaivorykštė”, KLB kultūros 
komisijos pirm. R. Kurienė.

Meninę programą atliko vyrų 
choras “Aras” ir solistai - V. 
Verikaitis su R. Strimaičiu. 
Akompanavo J. Govėdas.

Apie KLF reikšmę lietuvių 
gyvenime informacinio pobū
džio kalbą pasakė valdybos 
pirm. H. Stepaitis, priminda
mas, kad šiuo metu fondas turi 
1416 narių ir $850,000 kapita
lo. Kvietė tautiečius tapti jo 
nariais, o narius - padidinti 
savo įnašus, kad kapitalas pa
siektų milijoną dolerių. Vi
siems renginio atlikėjams ir 
dalyviams padėką išreiškė ta
rybos pirm. dr. A. Pacevičius. 
Iškilmė baigta Lietuvos himnu.

“The Manning Awards” fon
das atsiuntė pranešimą 
apie skiriamas premijas įvai
riems išradėjams, kurių dėka 
tobulėja bei lengvėja kanadie
čių visuomenes gyvenimas. 
1988 m. bus skiriamos trys pre
mijos: $100,000, dvi — po 
$25,000. Pasiūlymai priimami 
iki 1988 m. vasfio 29 d. Infor
macinė brošiūra ir siūlymų 
blankai gaunami šiuo adresu: 
The Manning Awards, 2300, 
639 Fifth Ave. S.W., Calgary, 
Alta. T2P 0M9. Tel.(403) 266- 
7571.

PADĖKA
Nesitikėjau tokio prakilnaus, 

taip gražiai parengto ir kupino 
dovanomis mergvakario. Tai bu
vo labai maloni staigmena man. 
Kadangi rengėjų buvo labai apstu, 
tai išvardinti pavardėmis beveik 
neįmanoma. Visoms - tiek rengė
joms, tiek viešnioms tariu nuo
širdų tyrą lietuvišką ačiū. Gera
sis Dievas tesiunčia Jums gausių 
malonių už tokį gražų darbą. Dar 
kartą ačiū.

Sigutė Burokaitė
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Kun. P. Ažubalio vardo sti
pendijų fondas palengva auga. 
Pastaruoju metu fondas padi
dėjo $500 įnašu, kurį įteikė dr. 
J. A. Sungailos. Įnašus priima 
fondo pirm. dr. A. Kazlauskie
nė (9 Chartwell Rd., Oakville, 
Ont. L6J 3Z3) arba ižd. V. Dau
ginis (1613 Bloor St. W., Toron
to, Ont. M6P1A6).

Prisikėlimo parapijos kle
bono kun. Aug. Simanavičiaus, 
OFM, 25 metų kunigystės su
kaktis iškilmingai atšvęsta 
gruodžio 6 d. koncelebracinė- 
mis Mišiomis šventovėje ir iš
kilmingu pokyliu salėje. Daly
vavo 513 asmenų. Visi gėrėjosi 
originalia programa. Plačiau 
- kitame “TŽ” nr.

A. a. dail. Telesforas Valius, 
miręs prieš 10 metų Toronte, 
buvo prisimintas lapkričio 28, 
šeštadienį, Mišiomis Prisikėli
mo šventovėje ir pobūviu Lie
tuvių namuose. Mišias atna
šavo kun. L. Januška, OFM, pa
mokslą pasakė kun. Pr. Gaida. 
Dalyvavo gausi auditorija. Pa
minėjimą surengė velionio 
našlė A. Valienė.

Artėja VI Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas Australi
joje. Baigiame aukų rinkimo 
vajų, nes laikas pasiųsti P. 
Amerikos lietuvių jaunimui 
numatytą paramos dalį. Pini
gų dar trūksta, nors visi buvo 
mums dosnūs, o mes patys dir
bome, kiek galėjome. Kreipia
mės į tuos, kuriems mes jau 
ir laiškus parašėme, ypač į 
ankstesnių kongresų dalyvius, 
mus dosniai prisiminti. Čekius 
rašyti: Kanados Lietuvių 
Bendruomenė, 1011 College 
St., Toronto, Ont. M6H 1A8. 
Už sumas virš $15 bus atsiųsti 
mokestinių atskaitų kvitai.

Kanados lietuvių 
jaunimo sąjunga

Oakvillėje Šv. Andriejaus 
parapija gruodžio 5 d. suren
gė kalėdiškai papuoštų namų 
lankymą. Vienas iš 8 namų bu
vo papuoštas lietuviškais or
namentais su kalėdine eglute. 
Tai buvo dr. Sigito ir Angelės 
Kazlauskų namas prie Ontario 
ežero. Jame buvo 10 lietuvai
čių, pasipuošusių tautiniais 
drabužiais. Viena jų aiškino 
lietuviškus papročius. Namą 
aplankė apie 2000 kanadiečių.

Pranciškonų vienuolijos lo
terijoje, kurią organizavo Ken- 
nebunko vienuolynas, gruo
džio 5 d. laimėjo: $3000 — J. 
Džermana Klivlande, $1,500 — 
J. Kensell Amsterdame, N.Y., 
$500 — Laura Boudreau Bidde- 
forde, Me. Ir Toronte daug kas 
turėjo šios loterijos bilietų, 
bet šį sykį nieko nelaimėjo.

Toronto miesto ugniagesių 
skyrius praneša, kad nemažai 
gyventojų žūsta gaisruose daž
niausiai naktį, kai visi miega. 
Jis kviečia namų savininkus 
įrengti aliarmo skambučius 
kiekviename namo aukšte. Te
lefonas informacijai: 392-7690.
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XI. 19 ir 20 išspausdino platoką 
informaciją apie latvių demons
traciją Rygoje Latvijos nepri
klausomybės paskelbimo metinių 
proga. Žinios gautos AP-Reute- 
rio agentūrų Maskvoje ir iš AP 
agentūros Stockholme. Latvių šal
tiniai kalba apie suėmimus, mili
cijos veiksmus, o sovietiniai šal
tiniai tai neigia. Minėtasis dien
raštis 1987. XI. 21 laidoje atski
rą puslapį paskyrė knygoms Kve
beko provincijoje. Tarp kelioli
kos leidėjų minimas ir lietuvis 
Stanke, tapęs vienu didžiausių 
leidėjų Kvebeke. Jis esąs linkęs 
į sensacinio pobūdžio leidi
nius. K.

Šio sezono pirmoji sniego audra

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ 

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

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:

IMA UŽ:

Certifikatus ............... ....9 % Taupymo - special............. .... 574%
Term, indėlius:

.... 8 74%

.... 774%

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

120d. - 179d...... .... 7 % Einamos sąsk..................... .... 472%
60 d. - 119 d...... .... 63/4% RRIF - RRSP - term......... .... 974%
30 d . - 59 d...... .... 67z% RRIF - RRSP - taup......... .... 674%

Nekiln. turto nuo 1072%, asmenines - nuo 103/a%

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

A. Titus Gailius paaukojo 
Tautos fondui: a.a. kpt. Albino 
Gailiaus atminimui $50, a.a. 
kun. Valentino Gailiaus — $50, 
a.a. Marijono Juodžio — $20.

Kanados Lietuvių fondui a.a. 
M. Barščiauskienės atmini
mui $50 paaukojo Zigmas ir 
Liudvika Mockai iš Rodney; 
a.a. Leopoldo Balsio atmini
mui aukojusių sąraše buvo 
praleista Algio ir Irenos Ged- 
rių $50 auka. Atsiprašome.

Stasė ir Vytautas Liuimos, 
reikšdami užuojautą artimie
siems, netekusiems a.a. Teklės 
Valadkienės, paaukojo “Tėviš
kės žiburiams” $100.

A.a. Teklės Valadkienės at
minimui, užjausdami dukterį 
Eugeniją, sūnus — dr. Aleksą, 
dr. Bronių ir jų šeimas, Sofija 
ir dr. Antanas Pacevičiai paau
kojo “Tėviškės žiburiams” $25.

Gerojo Ganytojo misijos bū
relis Wasagoje, įvertindamas 
“Tėviškės žiburių” patarnavi
mus, paaukojo jų paramai $50.

Toronto lietuvių pensininkų 
klubo valdyba, dėkodama “Tė
viškės žiburiams” už paslau
gas, paskyrė jiems $50 auką.

Anglų kalbos kursai naujie
siems kanadiečiams veikia 
York universitete (Centre for 
Continuing Education). Tele
fonas informacijai: (416) 736- 
5025, ext. 2504.

David Crombie, Kanados 
valstybės sekretorius ir dau- 
giakultūrių reikalų ministe- 
ris, gruodžio 2 d. Toronto 
“Park Plaza” viešbutyje suren
gė priėmimą tautinių bendruo
menių atstovams ir daugiakal
bei spaudai. Savo kalboje aiš
kino parlamentui pateiktą 
daugiakultūrius reikalus tvar
kantį įstatymą, įpareigojantį 
vyriausybę atitinkamai rūpin
tis daugiakultūriškumo įgy
vendinimu. Ta proga Daugia
kalbės spaudos sąjunga įteikė 
ministeriui žymenį. Šiame pri
ėmime “TŽ” atstovavo Ramū
nė Jonaitienė.

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.

nusiaubė Montreal) lapkričio 25- 
26 d.d., palikdama 29 cm sniego. 
KLB Montrealio apylinkės atsto
vai pabijojo blogo kelio ir ne
dalyvavo Baltiečių federacijos 
rengtame konsulų pagerbimo va
kare Otavoje.

A.a. Jonas Jurėnas, 88 m. amžiaus, 
mirė lapkričio 27 d. Lachute, Que. 
Lapkričio 30 d. iš ĄV šventovės 
palaidotas Notre-Dame dės Nei
gęs kapinėse. Liūdi žmona, se
suo su šeima, brolis ir kiti arti
mieji Lietuvoje.

A.a. Julija Valinskienė mirė 
lapkričio 27 d. Palaidota lapkričio 
30 d. iš Šv. Kazimiero šventovės 
Notre-Dame dės Neiges kapinėse. 
Liūdi sūnus su šeima ir kiti gi
minės. ILS.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

Kanados parlamento narys 
Andrew Witer (Parkdale- 
High Park) lapkričio 19 d. par
lamento posėdyje padarė pa
reiškimą apie Lietuvos krikš
čionybės sukaktį, kurią mini 
Kanados lietuviai. Ta proga 
jis priminė religijos perse
kiojimą sovietų okupuotoje 
Lietuvoje. Savo pareiškimą 
baigė šiais žodžiais: “Lie
tuvių kilmės kanadiečiai kvie
čia visus kanadiečius įsijungti 
į Lietuvos krikščionybės 600 
metų sukakties minėjimą, pa
reiškiant pasigėrėjimą heroiš- 
ka dvasia, kurios dėka krikš
čionybė tenai tebėra gyva, ne
paisant aukų.”

Mėnraštis “Speak Up”, skir
tas laisvės kovai, leidžiamas 
ir redaguojamas Giliaro Ur
bono su kelių bendradarbių 
talka, 1987 m. spalio mėnesio 
numeryje nemažai vietos pa
skyrė Baltijos valstybėms, 
ypač Lietuvai. Išspausdintas 
taipgi straipsnis anglų kalba 
Liūto Griniaus apie Sov. Są
jungos istoriją, kurioje pina
si taika ir agresija. Oficialus 
mėnraščio leidėjas yra “Speak 
Up Publishing Co. Ltd.” Adre
sas: P. O. Box 272, Station “B”, 
Toronto, Ont. M5T 2W2. Me
tinė prenumerata — $16, už
jūriuose — $25 (oro paštu).

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

IŠNUOMOJAMAS kambarys su 
bendra virtuve studentui arba dir
bančiam. Skambinti tel. 767-6810 
Toronte.

PENSININKĖ MOTERIS nebran
giai išnuomoja du kambarius ir vir
tuvę vienai arba dviem moterim. 
Skambinti tel. 762-6144 Toronte.

RAMI, TVARKINGA LIETUVAI
TĖ, tiktai grįžusi iš Europos po 
dvejų metų studijų ir darbo, jieš- 
ko dviejų miegamųjų buto. Skam
binti tel. 920-7895 Toronte.

RAMI, TVARKINGA, nerūkanti, 
jauna pora jieško neapstatyto vieno 
miegamojo buto. Skambinti tel. 
654-0889 Toronte.

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


