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Pasaulio įvykiai
ARTĖJANČIĄ KRISTAUS GIMIMO ŠVENTĘ BETLIEJUJE 
sudrumstė dar dvi savaites prieš Kalėdas prasidėjusios riaušės 
Gazos juostoje ir vakarinėje Jordano upės pakrantėje, Izraelio 
1967 m. okupuotose srityse. Riaušėse Izraelio kariai iki Kalėdų 
nušovė 23 palestiniečius, sužeidė 179. Riaušininkai sužeidė 40 
Izraelio karių ir 27 civilius izraelitus. Betliejaus burmistras E. 
Freijas atsisakė surengti tradicinį priėmimą Kūčių vakarą žy
dų, krikščionių, mahometonų ir užsienio šalių atstovams. Įtam
pa prasidėjo 1987 m. gruodžio 9 d. vieno izraelito nužudymu Ga
zoje. Sekančią dieną ten kelis arabus užmušė pravažiuojantis 
sunkvąžimis. Pasklido gandai, kad vairuotojas, siekdamas kerš
to, sąmoningai įvažiavo į grupę palestiniečių. Į gatves išėjo 15-17

Krikščionybės sukakties metai jau praėjo. Nors dėl 
jų minėjimo buvo daug ginčų, bet pozityvioji pusė aiš
kiai laimėjo. Visose gyvastingose lietuvių gyvenvietė
se ta sukaktis buvo deramai paminėta. Susidarė gana 
stiprus sąjūdis, kuris iškėlė Lietuvos vardą ir vargą ne 
tik tautinėje, bet ir tarptautinėje plotmėje. Kam teko 
peržvelgti Lietuvių informacijos centro Bruklyne sutelk
tą medžiagą, t.y. iškarpas iš įvairių kraštų spaudos, gali 
drąsiai tvirtinti, kad Lietuvos krikščionybės sukaktis 
buvo didis mūsų tautos laimėjimas, vainikuotas ganyto
jišku ir viltingu Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II žodžiu bei ati
tinkama veikla. Šiandieną, žvelgdami atgal, galime kons
tatuoti, kad su religiniu sujudimu ėjo drauge ir patrio
tinis rūpestis, siekiantis padėti sovietų pavergtai Lietu
vai, idant jai palengvėtų ligšioliniai priespaudos varž
tai. Net ir tie išeivijos lietuviai, kurie aktyviai nedaly
vauja lietuviškoje veikloje, gana uoliai jungėsi į krikš
čionybės sukakties minėjimus, iškilmes, nes jautė pa
reigą padėti savo tėvų kilmės kraštui, t.y. iškelti viešu
mon Lietuvai daromą skriaudą dvidešimtajame šimtme
tyje, kai Afrikos bei Azijos kraštuose viena tauta po ki
tos tampa nepriklausomomis valstybėmis. Taigi 1987 me
tais Lietuvos naudai krikščioniškajame pasaulyje daug 
padaryta.

APĖJO betgi 1988 metai, atnešdami kitą reikšmingą 
ZJk sukaktf; būtent Lietuvos nepriklausomybės pa- 

skelbimo 70-metį. Jei krikščionybės priėmimas 
Lietuvai buvo kertinis akmuo religinėje-kultūrinėje sri
tyje, tai Vasario 16 aktas buvo kertinis akmuo tautiniame- 
valstybiniame Lietuvos gyvenime. Tai buvo nauja aušra 
po ilgų šimtmečių istorinių klaidžiojimų, unijų ir prie
spaudos. Nors toji aušra švietė tiktai du dešimtmečius, 
bet jos poveikis tautos gyvenime yra neapskaičiuojamai 
reikšmingas. Štai jau baigiasi penktas dešimtmetis nuo 
Lietuvos nepriklausomybės žlugimo, bet minėtos aušros 
poveikis tebėra stiprus. Per anuos du dešimtmečius ne
priklausomo gyvenimo ne tiktai galutinai pabudo tauti
nė sąmonė, bet ir tvirtai subrendo. Tuo būdu tauta buvo 
paruošta sutikti net ir ilgas svetimųjų okupacijas. At
vykę iš sovietų okupuotos Lietuvos tautiečiai net ir po 
40 trintų tautinės priespaudos sako, kad tautinės sąmonės 
žadinti dabar nebereikia. Tai reiškia, kad tauta yra pa
jėgi atlaikyti ir didelį svetimųjų spaudimą, prievarta 
brukamą rusinimą. Be Vasario 16 akto ir jo laimėjimų 
vargu ar mūsų tauta būtų pajėgi atlaikyti naujai užgriu
vusią vergiją.

MATANT tokią didžią Vasario 16 reikšmę tautos 
gyvenime, neabejotinai kyla reikalas stipriau 
bei iškilmingiau minėti 70-ją jos sukaktį. Gal

būt kai kas sakys, kad Vasario 16 aktas yra praeities da
lykas, jo paskelbtos nepriklausomybės seniai nebetu
rime ir dėl to nėra prasmės ją iš viso minėti. Tai tamsaus 
gaivalo mąstysena, kurioje nėra nė lašo tautinio rūpes
čio. Jei šiandieną tos nepriklausomybės neturime, reikia 
ją juo labiau minėti, nes tautinės-valstybinės iškilmės 
išeivijoje yra vienas kovos būdų už nepriklausomybės 
atgavimą. Gerai paruošti tautiniai minėjimai reikalin
gi gaivinti mūsų pačių dvasiai, alinamai išeiviškos ap
linkos; jie reikalingi ypač jaunajai kartai, kad ji giliau 
pajustų visos tautos pulsą ir bendrą jos rūpesnį. Be to, 
Vasario 16 minėjimai yra kelias, kuriuo galime išeiti ir 
į tarptautinę plotmę. Galimas dalykas, nepasieksime 
1988 metais tiek, kiek pasiekėm 1987-siais, bet yra pa
kankamai galimybių ir šiemet pajudėti platesniu mastu. 
Dėl to nereikėtų ribotis vien renginiais vasario mėne
sį. Ištisi metai tebūnie Lietuvos nepriklausomybės me
tai, skirti kovai už Lietuvos laisvę. Politiniai-visuome- 
niniai mūsų veiksniai turėtų ryžtis vieningam plataus 
masto žygiui, kuris kalbėtų tautos vardu ir atkreiptų pa
saulio dėmesį į pavergtą, bet kovojančią Lietuvą.

KANADOS ĮVYKIAI

Nauja mokesčių sistema
Kanados finansų ministeris 

M. Wilsonas, 1987 m. artėjant 
prie pabaigos, paskelbė jau 
birželio 18 d. pažadėtas paja
mų mokesčio reformas. Pro
jektą svarstė parlamentinis 
komitetas, ir jis oficialiai įsi
galiojo nuo 1988 m. sausio 1 d. 
Patvirtinimą užtikrina didžiu
lė konservatorių atstovų dau
guma parlamente. Lig šiol mo
kesčių mokėtojai Kanadoje pa
gal gaunamas pajamas buvo pa
dalinti į dešimt grupių, turin
čių skirtingo dydžio atskaity
mus pajamų mokesčiui. Dabar 
paliekamos tik trys pajamų 
mokesčio grupės: už pirmą su
mą iki $27.500 reikės mokėti 
17%, už antruosius $27.500 - 
26%, o už trečiuosius $27.500 
ir daugiau - 29%. M. Wilsonas 
tikisi tokiu būdu įvesti tiks
lesnį pajamų mokesčio pa
skirstymą. Jis pranašauja, kad 
dešimčiai milijonų kanadie
čių pajamų mokestis sumažės 
iki kelių šimtų dolerių, o pa
didės vienam milijonui dau
giausia uždirbančiųjų. Mokes
čio padidinimas palies ir bend

roves. Iš anksto pranašaujama, 
kad įvestos reformps dėka 
850.000 mažiausias pajamas 
turinčių šeimų iš viso nemo
kės pajamų mokesčio. Į šį skai
čių finansų ministeris M. Wil
sonas įrikiuoja ir 250.000 ri
botas pajamas turinčių pensi
ninkų.

Reformos kritikams labiau
siai nepatinka beveik visuose 
biudžetuose finansų ministe- 
rių praktikuojamas prekybos 
mokesčio padidinimas kai ku
riems gaminiams. Tradiciniu 
pajamų arkliuku čia jau tapo 
rūkalai ir alkoholiniai gėri
mai. M. Wilsonas nuo 1988 m. 
sausio 1 d. atskaitymus Ka
nados iždui už perkamas ciga
retes, alų bei kitus alkoholi
nius gėrimus padidino iki 18%. 
Jis taipgi naują federacinį 
10% mokestį užkrovė tolimų 
nuotolių pokalbiams telefonu 
ir kabeliu gaunamoms televizi
jos laidoms. Kritikai nuogąs
tauja, kad beveik jokios nau
dos iš pajamų mokesčio refor
mos neturės antron uždarbio

(Nukelta į 8-tą psl.)

Kanados baltiečiai reikalauja laisvės savo kilmės kraštams, demonstruodami Žmogaus teisių dienų 1987.XII.13
Toronte, Nathan Phillips aikštėje Nuotr. St. Dabkaus

Televizinis tiltas Vilnius-Ženeva
Šveicarų spaudos korespondento reportažas iš Vilniaus ir jo dienraščio kritiškos pastabos

Vykdydami naująją “glas
nost” politiką, sovietai suska
to panaudoti ir televiziją, ku
rios pareigūnai bando organi
zuoti visuomenės atstovų po
kalbius tarp atskirų sovieti
nių ir vakariečių miestų. Ne
seniai toks pokalbis įvyko tarp 
Vilniaus ir Ženevos (1987. IX. 
28, Vilniuje — 1987. X. 7). Apie 
šį pokalbį plačiai prabilo 
šveicarų spauda, kurios iškar
pos pasiekė Š. Ameriką tik 
prieš Kalėdų šventes. Televi
zinės transliacijos metu Vil
niuje lankėsi šveicarų žurna
listas Olivier Grivat, stebėjo 
visą programos eigą ir savo 
įspūdžius aprašė dienraštyje 
“24 heures” (24 valandos) 1987. 
IX. 29 laidoje. Čia pateikiame 
jo įspūdžius.

Vadovavo rusas
Transliacija buvo rengiama 

Vilniaus dramos centre. Prie 
įėjimo pasitinka pareigūnas 
Algimantas Jokubėnas ir sako 
taisyklinga anglų kalba: “Ga
lite fotografuoti ir kalbinti 
ką tik norite transliacijos 
metu ir po jos”. Salėje matyti 
paruošta grupė pokalbiui su 
Ženeva — ortodoksų popas, 
juodai apsirengęs reformatų 
kunigas, uniformuotas kari
ninkas iš Afganistano ir jau
nas kareivis. '

Kai televizijos ekranuose 
pasirodė šveicarų televizijos 
pranešėjų Claude Torracinta 
ir Christian Defaye siluetai, 
prabilo sovietinis pranešėjas 
rusas Leonid Zolotarievski, 
kuris prieš porą dienų vado
vavo panašiam pokalbiui su 
Vašingtonu, spalio mėnesį — 
pokalbiui tarp Leningrado ir 
Mainzo (taip buvo numatyta). 
Šalia jo sėdintis pranešėjas 
lietuvis Česlovas Juršėnas 
paaiškino, kad lietuvių tele
vizija tebėra naujovė, nepa
tyrusi ir dėl to paprašiusi 
pagalbos iš Maskvos.

Pagalba buvo betgi neįpras
ta ir gadino visą pokalbį. Į 
šveicarės darbininkės klausi
mą apie komunistų partijos 
vienybę atsakė pats pranešė
jas pagal trafaretinę formulę. 
Į kitus klausimus atsakė iš 
anksto parinkti asmenys, kurie 
buvo paruošti repeticijoje. 
Rusų žurnalistas laikė rankoje 
amerikiečių žurnalą “Geogra
phic Magazine”, norėdamas 
parodyti, kad Sov. Sąjungoje 
gaunama ir vakariečių spauda. 
Jis pats nemoka nė žodžio ang
liškai, graibosi šiek tiek pran
cūziškai ir ispaniškai.

Surežisuota programa
Į šveicarų klausimą apie 

moterų darbą ir lopšelius Sov. 

Sąjungoje atsakė žila moteris, 
paaiškindama, kad Sovietijoje 
tai nesudaro problemos, nes 
mažamečių vaikų globa rūpi
nasi senelės ... Niekas betgi 
nepaaiškino, kad tiktai privi
legijuotos šeiry s turi pakan
kamai dideli: .tas ir gal: 
naudotis arti gyvenančių sene
lių pagalba.

Kad sovietinė programa bu
vę iš anksto surežisuota, ryš
kiausiai liudijo paruoštas fil
mas lauktam klausimui apie 
tautybes. Tai KGB paruoštas 
filmas, sukarikatūrinęs de
monstraciją Vilniuje rugpjū
čio 23 d. prie Šv. Onos šven
tovės. Vienoje vietoje rodo
mas demonstranto ženklas su 
anglišku įrašu, kad žiūrovai 
padarytų išvadą: demonstraci
ja inspiruota iš užsienio . ..

Du dvasiškiai
Keista buvo rusų popo lai

kysena. Jis kalbėjo apie kainų 
pakilimą Ženevoje nuo to lai
ko, kai jis lankėsi ten Ekume
ninės Bendrijų tarybos posė
džiuose. Kai iškilo religijos 
laisvės ir ateizmo klausimas, 
jis atsakė: vaikus katekizmo 
išmoko šeimos, taigi nėra pro
blemos . . . Šalia jo sėdėjęs 
dvasiškis, apsirengęs juodu ir 
violetiniu drabužiu, nė nepra
sižiojo. Kai šveicarų korespon
dentas po transliacijos paklau
sė jį, kodėl tylėjo, sužinojo, 
kad tai buvo ne katalikų, o re
formatų dvasiškis, mažytės 
bendruomenės atstovas iš 
šiaurės Lietuvos (pavardė 
nepažymėta, Red.). Savo ty
lėjimą jis taip aiškino: “Ty
lėjau, nes transliacija pa
krypo į politines ir sociali
nes temas”. Savo pavardės ne
pasakė.

Katalikų atstovo nebuvo, 
nors Lietuvoje 80% gyvento
jų yra katalikai. O tai atsi
tiko dėl to, kad katalikų hier
archija atsisakė dalyvauti to
kioje programoje, reikšdama 
savo nepasitenkinimą dėl ne
leidimo Šv. Tėvui Jonui-Pau- 
liui II aplankyti Lietuvą 
krikščionybės sukakties pro
ga. Televizinės programos pa
reigūnas sakė pasiuntęs kele
tą pakvietimų dalyvauti mi
nėtoje programoje, bet nega
vęs jokio atsakymo.

Pastabos
Baigiant programą, jos pra

nešėjas rusas išreiškė savo pa
sitenkinimą, tačiau po progra
mos buvo girdėti ir kritiškų 
pastabų. Vienas jaunuolis 
priekaištavo, esą programa 
buvo per daug politinė; vaka
riečiai esą apolitiniai žmo
nės. Viena moteris skundėsi 

ženeviečių klausimais — buvę 
per daug agresyvūs. Prancūzų 
kalbos profesorius, Rousseau 
vertėjas, reiškė nusivylimą, 
kad neturėjo progos kalbėti 
programoje, nors prašė.

Filmų aktorius Regiman
tas Adomaitis minėtą trans
liaciją taip apibūdino: “Ge
riau būtų buvę pateikti ma
žiau klausimų ir leisti da
lyviams ten ir čia tinkamai 
pasisakyti. Būtume išgirdę 
įvairius požiūrius. Mes čia 
betgi nesame įpratę laisvai 
išsireikšti. Seni įpročiai te
beveikia. Mat vieni turi sure
gėjusias papades, o mes čia 
suragėjusias smegenis”.

Svyruojantis teletiltas
Didysis šveicarų dienraš

tis “24 heures” išspausdino 
kritiškas savo pastabas, pa
vadindamas televizinę progra
mą Ženeva-Vilnius “sugadintu 
padažu” ir “svyruojančiu tele- 
tiltu”. Dienraščio bendradar
bis Bertil Galland 1987. X. 2 
laidoje paskelbė ilgoką 
straipsnį, kuriame labai taik
liai atskleidė propagandinį, 
melu pridengtą sovietinės 
transliacijos pobūdį.

Visų pirma jis apibūdina 
pranešėją rusą Zolotorievskį, 
kurio pavardė kildinama nuo 
aukso (zolotoj), tačiau jis 
nebuvo auksaburnis. Iš jo bur
nos sklido ne auksas, o “surū
dijusi senos propagandos ge
ležis”. Esą jis kalba gražiai, 
bet yra “stalininio pobūdžio 
melagis”, televizinių pokalbių 
tarp Rytų ir Vakarų specialis
tas agitpropinio stiliaus, at
virumo priešingybė.

Tai esą rodo ir jo tvirtini
mas, kad Lietuva yra Sov. Są
jungos dalis nuo 1918 m. Gali
ma turėti bet kokią ideologi
ją, bet negalima iškreipti fak
tų. Juk Lietuva buvo nepri
klausoma valstybė nuo 1918 m. 
vasario 16 d. Tai pripažino ir 
Sov. Sąjunga 1920 m. sutartimi. 
Pirmas “glasnost” žingsnis tu
rėtų būti faktų pripažinimas. 
Jų tarpe turėtų būti ir Stali- 
no-Hitlerio sandėrių įvykdyta 
Baltijos valstybių okupacija, 
atnešusi tragediją jų gyven
tojams.

Maskvos ranka
Visa minėtoji televizinė pro

grama buvo Maskvos atstovo 
rankose. Lietuvis savo krašte 
buvo antraeilis, kaip ir visais 
kitais svarbesniais atvejais, 
nes “Maskva geriau žino”. Ka
talikiškos tradicijos Lietuvo
je K. Bendrija buvo atstovau
jama ortodoksų kunigo, asis
tuojamo nežymios protestantų 

(Nukelta į 3-čią psl.) 

metų amžiaus paaugliai, mė
tantys akmenis į Izraelio ka
rius, kartais butelius benzi
no, deginantys padangas. Oku
pacijoje užaugusius jaunuo
lius suerzino dažni Izrae
lio karių šūviai, sparčiai di
dinantys kasdien žūstančių pa
lestiniečių skaičių. Dar dides
nės politinės įtampos atnešė 
sąmoninga Izraelio prekybos 
ministerio A. Šarono provo
kacija: prieš Kalėdas jis per
sikėlė arabų apgyventon Jeru
zalės senamiesčio dalin, kuri 
prieš 1967 m. karą priklausė 
Jordanijai. A. Šaronas, bū
damas krašto apsaugos mi- 
nisteriu, 1982 m. suorgani
zavo daug aukų pareikalavu
sią Izraelio kariuomenės in
vaziją Libanan. Naujoje savo 
gyvenvietėje jis surengė iš
kilmingas įkurtuves, pasikvie
tęs premjerą J. Šamirą su de
šiniojo sparno politikais. At
rodo, buvo norima pabrėžti, 
kad 1967 m. okupuota arabiš
koji Jeruzalės dalis dabar pri
klauso Izraeliui, nors karin
gąjį A. Šaroną ten saugo treč
dalis policininkų, skirtų visų 
Izraelio vadų apsaugai.

Smerkia Izraelį
Mirtinius Izraelio karių šū

vius į palestiniečių jaunuo
lius Gazoje ir vakarinėje Jor
dano pakrantėje 14:0 balsų 
santykiu pasmerkė Jungtinių 
Tautų saugumo taryba. Tada į 
okupuotas sritis buvo pasiųs
ta daugiau Izraelio karių, pir
mą kartą ten pasirodžiusių net 
su šarvuotais automobiliais. 
Prasidėjo masiniai demonst
ruojančių palestiniečių suėmi
mai, skubūs jų teismai su gra
sinimais ištremti užsienin. 
Priverstinio gyventojų ištrė
mimo iš okupuotų sričių ne
leidžia 1949 m. papildas Žene
vos konvencijai. Izraelio poli
tikai teisinasi, kad jie nėra 
okupavę nei Gazos, nei vaka
rinės Jordano pakrantės. Esą 
tas sritis Izraelis tik admi
nistruoja. Ženevos konven
ciją Izraeliui priminė ir JAV 
prez. R. Reagano vyriausybė, 
pasisakiusi prieš palestinie
čių ištrėmimą. Izraelyje viešė
jusiai amerikiečių grupei 
premjeras J. Šamiras sakėsi 
negalįs nusileisti JAV spau
dimui. Esą jo vyriausybė kito
kiomis akimis žiūri į Jeruza
lę bei Izraelio sienas, ypač 
Judėją ir Samariją. Taip jis 
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Čikagos kardinolo žodis ir Lietuvos krikščionybės sukaktis 
Tautybią festivalis, pagerbęs lietuvius 

60,000 amerikiečių gėrėjosi lietuvių šokiais ir jų menu 
“Aukštadvaris” Toronte

Rašytojo Alanto drama, suvaidinta torontiškio “Aitvaro” 
Kompozitoriaus kūriniai iškeliavo Australijon 

Juliaus Gaidelio mirties sukaktis ir jo kūrybos likimas

vadina okupuotos vakarinės 
Jordanijos pakrantės sritis, 
pabrėždamas istorinę jų pri
klausomybę Izraeliui. Tokią 
premjero J. Šamiro politiką 
pasmerkė izraelitų grupės 
“Taika dabar” demonstracija 
Jeruzalėje, pareikalavusi jo 
atsistatydinimo. Prieš prem
jerą J. Šamirą stojo ir 160 at
sarginių Izraelio karių, atsi
sakančių tarnauti ir vykdyti 
įsakymus vakarinėje Jordano 
pakrantėje ir Gazoje. Jie no
ri taikos, Izraelio pasitrau
kimo iš okupuotų žemių.

Liūdna sukaktis
1987 m. gruodžio 27 d. pa

saulyje plačiai nuskambėjo 
aštuntosios sovietinės inva
zijos Afganistanan metinės. 
Demonstracijas JAV, Kanado
je, Irane, Pakistane, Indijo
je, Britanijoje, Prancūzijoje, 
V. Vokietijoje bei kitose ša
lyse surengė afganistaniečiai 
ir jų bičiuliai, reikalaujantys 
sovietinių dalinių atitrauki
mo. Demonstracijos įvyko ir 
pačioje Sovietų Sąjungoje. 
Leningrade ir Maskvoje mi
licija sulaikė 16 demonstran
tų. Nuotaikas atskleidė kai ku
rie demonstrantų plakatai - 
“Taika žemėje ir Afganista
ne”, “Revoliucijos negalima 
atnešti durklais”. Pastarajam 
buvo panaudoti V. Lenino žo
džiai.

Pakeitė vadus
1987 m. artėjant prie pabai

gos, buvo paskelbtas čekoslo- 
vakų kompartijos vado G. Hu- 
sako atsistatydinimas. Mask
vos tarnybon jis įsijungė su 
sovietine invazija į Čekoslo
vakiją 1968 m. vasarą, užbai
gusia A. Dubčeko reformų 
“Prahos pavasarį”. G. Husakas, 
A. Dubčeką pakeitęs 1969 m. 
pavasarį, užgniaužė tas jo pra
dėtas reformas, klusniai vyk
dydamas įsakymus iš Maskvos. 
Dabar M. Gorbačiovas nuste
bino daugelį politinių komen
tatorių, pasenusio ir regėji
mą prarandančio G. Husako 
įpėdiniu pasirinkdamas Mi
lošą Jakes. Mat pastarasis G. 
Husako valdymo .metais pri
žiūrėjo kompartijos reformą 
Čekoslovakijoje, beveik pu
sės milijono narių pašalini
mą. Dabar jis žada vykdyti M. 
Gorbačiovo peršamas ekono
minio atkutimo ir politinės 
atgaivos reformas, kurių A. 
Dubčekas norėjo jau 1968 m.
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9 RELIGINIAME GYVENIME

Kelionė autobusu į Romą
Grupės lietuvių kelionė per Prancūziją, Monaco ir Italiją

Vilniaus Aušros Vartuose 
vyksta metiniai atlaidai. 1987 
m. jie buvo atšvęsti lapkričio 
16 d. Koncelebravo tais metais 
įšventinti kunigai. Pamokslą 
pasakė kun. Vytautas Prajara, 
apgailestaudamas religinės 
laisvės stoką Lietuvoje, dėl 
jos kenčiančius sovietiniuose 
lageriuose. Priminė, kad Gor
bačiovui buvo įteikta peticija 
su 78.000 parašų, prašančių grą
žinti į Vilnių vysk. J. Stepona
vičių, paleisti iš lagerių kun. 
A. Svarinską ir kun. S. Tamke- 
vičių.

Rygos ir Liepojos vyskupijom 
Šv. Tėvas Jonas-Paulius II pa
skyrė dar vieną vyskupą pagalbi
ninką prel. Vilhelmą Nukss, Ry
gos Šv. Alberto parapijos klebo
ną. Jis yra gimęs 1938 m. Kunigų 
seminariją baigė Rygoje, kunigu 
įšventintas Telšių vyskupo Pet
ro Maželio Kauno arkikatedroje- 
bazilikoje; Studijas gilino Ro
moje, profesoriavo Rygos kuni
gų seminarijoje ir buvo jos 
vicerektoriumi. Dabar Rygos- 
Liepojos apaštalinis adminis
tratorius kardinolas J. Vaivods 
turi tris vyskupus pagalbinin
kus — J. Cakulį, V. Nukss ir K. 
Dubbinskį. Pastarasis yra iš
tremtas į Vilaką ir negali eiti 
vyskupo pareigų.

L’Osservatore Romano” 1987. 
XI. 25 išspausdino ilgą mons. V. 
Mincevičiaus straipsnį “Lietu
vos pamaldumas į Gailestingu
mo Motiną”. Jame autorius pla
čiai apžvelgia krikščionybės 
kelius į Lietuvą ir jos žmonių 
pamaldumą į Mariją. Gailestin
gumo Motina Marija Aušros 
Vartuose garbinama jau 400 
metų. Jos paveikslo kopija esan
ti ir Šv. Petro bazilikoje Ro
moje, kur yra įrengta lietuvių 
koplyčia. Dabartinis popie
žius Jonas-Paulius II, kai buvo 
išrinktas tom pareigom 1978 
m., meldėsi prie šv. Petro kapo 
ir prie AV Marijos paveikslo. 
Toje lietuvių koplyčioje Šv. 
Tėvas meldėsi 1981 m. kovo 5 
d. ir 1987 m. lapkričio 16 d. 
Straipsnis iliustruotas trimis 
Vilniaus AV vaizdais.

Vyriausieji pasaulio vienuo
lijų vadovai 1987 m. per savo sek
retoriatą Romoje išsiuntinėjo 
raštą, specialiai skirtą Lietuvai 
jos krikščionybės sukakties pro
ga. Jame iškeliamas vienuolijų 
vaidmuo Lietuvos krikščionėji- 
me. Pirmieji du Vilniaus vys
kupai po 1387 m. Lietuvos krikš
to buvę pranciškonai. Taip pat 
daug prisidėjo domininkonai, 
benediktinai ir jėzuitai. Ne
priklausomybę atgavusioje Lie
tuvoje iškilo arkiv. Jurgis Ma
tulaitis, kurį Šv. Tėvas 1987 m. 
birželio 28 d. paskelbė palai
mintuoju. Minėtame rašte apgai
lestaujama dabartinė priespau
da Lietuvoje ir sakoma: “Mes 
manome, kad mūsų pareiga yra 
pakelti savo balsą. Mes labai 
apgailestaujame visus žmogaus 
teisių pažeidimus, kurie atima 
asmenų laisvę išpažinti religi
ją, atima tradicines žmonių ver
tybes, dvasinius lobius ir tik
rąjį tautos turtą”. Rašto pabai
goje išreiškiama viltis, kad 
lietuvių tautai ateis geresnės 
dienos, nes jos kančios padarė 
ją “išrinktąja, šventa tauta” 
(1P.2,9). Pasirašė pirm. kun. 
John Vaughn, OFM, ir gen. sekr. 
kun. Marcel Gendrot, SMM. Raš
to data — 1987. VII. 4.

“Fatima Ruft” (Fatima šaukia) 
žiniaraštis, leidžiamas V. 
Vokietijoje 40.000 tiražu (7964 
Kissleg, W. Germany) išspaus
dino lapelius apie religinę re
zistenciją sovietų okupuotoje 
Lietuvoje. Viename jų įdėta 
Nijolės Sadūnaitės nuotrauka 
ir kelios ištraukos iš jos raštų. 
Straipsnio antraštė: “Katali
kiškoji Lietuva — pabaigoje 
laimi tikėjimas”. Jame sakoma, 
kad N. Sadūnąitė tapo legenda 
ir komunistų pavergtos Lietu

vos simboliu. Dėl tos priespau
dos esanti kalta ir Vokietija, 
pasirašiusi Molotovo-Ribben- 
tropo sutartį. Tuo būdu Lietu
va buvusi parduota Sov. Sąjun
gai, kuriai priešinasi jau 40 
metų. “Iš tikėjimo kyla lietu
vių jėga ir pasitikėjimas, stip
resnis už bet kokią prievartą, 
šmeižtą ir priespaudą. Lietuvos 
žemė yra palaistyta kankinių 
ir tikėjimo išpažinėjų krauju. 
Bet tuo nieko nėra prarasta. 
Kančių vaisiai pradeda jau 
bręsti”.

Kitame lapelyje “Fatima-Ak- 
tion” kviečia vokiečius lėšo
mis remti Lietuvos tikinčiuo
sius ir nurodo pinigams siųsti 
adresą. Tai būsianti dovana 
pavergtiems lietuviams Fati- 
mos Marijos apsireiškimų 70-jų 
metinių proga.

Sovietinėje okupuotos Lietu
vos “Tiesoje” 1987. VIII. 6 buvo 
išspausdintas religinių reikalų 
tarybos įgaliotinio P. Anilio- 
nio pareiškimas, kuriame sako
ma, kad Vilniaus vyskupas J. 
Steponavičius buvęs ištremtas 
Žagarėn ne civilinės, o tikybi
nės valdžios. Į tą pareiškimą 
atsiliepė vysk. J. Steponavičius 
laišku sovietinei “Tiesai” 1987. 
IX. 8. Deja, tas laiškas iki šiol 
nebuvo išspausdintas. Jis betgi 
buvo paskelbtas užsienio spau
doje. Jame vyskupas pareiškia, 
kad buvo ištremtas civilinės 
sovietų valdžios už nesutikimą 
vykdyti šių reikalavimų: už
drausti kunigams mokyti vaikus 
tikybos bei juos egzaminuoti 
grupėmis pirmosios Komunijos 
atvejais; uždrausti nepilname
čiams dalyvauti liturginėse 
apeigose, patarnauti Mišioms, 
dalyvauti procesijose; uždrausti 
kunigams vesti rekolekcijas 
tikintiesiems, vykti į atlaidus 
kiton parapijon be rajono val
džios leidimo, lankyti savo pa
rapijiečius, rinktis rekolekci
joms; pašalinti iš pareigų ku
nigus, kuriem civilinė valdžia 
atima registracijos pažymėji
mus; šventinti į kunigus visus 
pristatomus kandidatus. Vysk. 
J. Steponavičius atsisakė tokius 
priespaudos reikalavimus vyk
dyti.

Vysk. J. Steponavičius savo 
laiške taip pat atsako į priekaiš
tą dėl jo 1981 m. numatyto pa
skyrimo Kaišiadorių apaštali
niu administratoriumi. Tuo 
atveju jis tik paprašęs Šv. 
Tėvą skirti jį pilnu vyskupu- 
ordinaru, o ne administratoriu
mi ir siūlęs pirma išspręsti 
nušalintų vyskupų įdarbinimą, 
o paskui tartis su sovietine 
valdžia dėl naujų vyskupų Lie
tuvai paskyrimo. “Matyt, nebuvo 
susitarta atskirti sukliudytų 
vyskupų įdarbinimo klausimą 
nuo civilinės valdžios pasiū
lytų kandidatų paskyrimo vys
kupais. Dėl to nebuvo nei su
kliudytieji vyskupai sugrąžinti 
į vyskupiškas pareigas, nei pa
skirti nauji vyskupai” — rašo 
vysk. J. Steponavičius. Tik 
1982 m. Šv. Tėvui sutikus pa
skirti Telšių vyskupijai pasiū
lytą kandidatą vyskupu, buvo 
leista grįžti nušalintam Kai
šiadorių vyskupijos apašt. ad
ministratoriui vysk. V. Sladke
vičiui. Vysk. J. Steponavičius 
ir toliau lieka tremtiniu savo 
tėvynėje, kurioje sovietai giriasi 
religijos “laisve”.

I Lietuvą grįžo kun. Alfonsą 
Svarinską aplankiusios jo sesuo 
ir dvi kitos tautietės. Kalina
mas 37-ame Uralo lageryje, jis 
yra labai sulysęs, bet dvasiškai 
stiprus. Laiškai jį pasiekia la
bai retai. Kun. Svarinskas pa
neigė gandus, kad jis buvęs 
Maskvoje. Pavesdamas savo li
kimą Dievo Apvaizdai, prašo, 
kad jam būtų leidžiama išvyk
ti į užsienį sveikatos patikri
nimui ir poilsiui. Konclageryje 
dirba virtuvėje.

STASYS DALIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Iškilmės bazilikoje

Pagrindinės iškilmės, dėl 
kurių lietuviai suplaukė į Ro
mą, įvyko sekmadienį, birže
lio 28, kai popiežius Jonas- 
Paulius II per pontifikalines 
Mišias paskelbė palaimintuo
ju arkiv. Jurgį Matulaitį. Pa
maldos prasidėjo 9.30 v.r. Šv. 
Petro bazilikoje, bet autobu
sai suvežė maldininkus visą 
valandą anksčiau. Aikštėje 
prie užtvarų italų policija su 
aparatais vėl tikrino rankinu
kus ir krepšius, prieš įleis
dama į baziliką. Visi gavome 
įėjimo bilietus. Pagal jų spal
vą buvom nukreipiami į sėdi
mas vietas. Atsiduriame gan 
toli — bazilikos viduryje, bet 
netoli praėjimo tako, kur pra
einanti procesija gerai mato
ma, tačiau kas vyksta prie al
toriaus sunku matyti.

Laukimo laiką lietuvių ope
ros choras užpildo giesmėmis. 
Begiedant “Pulkim ant kelių” 
sušvinta prožektoriai, apšvies- 
dami didžiulę bazilikos erd
vę. Sujuda visi, tiesdami kak
lus, kad geriau pamatytų atei
nančią procesiją. Atskiroje 
pakilumoje išsirikiavę televi
zijos ir filmavimo aparatai 
irgi atsikreipia ton pusėn. 
Paskui kryžių eina berniukų 
choras, kunigai, vyskupai ir 
kardinolai, o paskiausiai Šv. 
Tėvas, sustodamas ir laimin
damas maldininkus. Įspūdinga 
procesija priartėja prie alto
riaus, kur Šv. Tėvas atsisėda 
į sostą.

Įeidami į baziliką gavome 
gražias knygutes su maldomis 
ir giesmėmis, tad galima leng
vai sekti vykstančių pamaldų 
tvarką. Knygutės viršelyje pa
veikslas — raižinys (iš 1628 m. 
buvusio paveikslo Wavelio ka
tedroje), vaizduojąs Jogailą 
su būriu lietuvių ir karalie
nė Jadvyga su būriu lenkų, 
pristatančius lietuvius krikš
tui. Vytauto Didžiojo nė šešė
lio, nors ir jis prisidėjo prie 
krikšto.

Įspūdingos pamaldos
.Apeigos prasidėjo,, kai .Tel

šių vyskupas A. Vaičius loty
niškai kreipėsi į Šv. Tėvą, pra
šydamas paskelbti palaimin
tuoju arkiv. Jurgį Matulaitį 
ir lietuviškai apibūdino arkiv. 
Jurgio Matulaičio gyvenimą. 
Baigęs savo kalbą, atnešė Lie
tuvos vyskupų dovaną šv. Tė
vui ir suklupo prie popiežiaus 
kojų. Šv. Tėvas jį greit pakė
lė ir apkabino. Šv. Tėvas loty
niškai perskaitė šventumo pa
skelbimą ir virš altoriaus at
sidengė arkiv. Jurgio Matulai
čio portretas. Iškilmingas ir 
labai jaudinantis momentas, 
kai pamatę atidengtą portretą 
visi ilgai plojo. Po to buvo lie
tuviškai ir angliškai skaitomos 
Šv. Rašto ištraukos. Protar
piais giedojo choras. Po Evan
gelijos Šv. Tėvas skaitė ilgą 
pamokslą itališkai ir trum
piau kalbėjo lietuviškai, len
kiškai, prancūziškai, vokiškai.

Sekė popiežiui dovanų įtei
kimas, kurias nešė kunigai, se
selės, lietuvių organizacijos. 
Su visais atnešusiais dovanas 
popiežius trumpiau ar ilgiau 
pasikalbėjo. Mums, toli sė
dintiems, visa tai buvo sunkiai 
matoma. Po to vyko pamaldos 
pakaitomis giedant berniukų 
chorui ir lietuviams. Su tokiu 
pat iškilmingumu, pasibaigus 
pamaldoms, procesija išėjo iš 
bazilikos. Po procesijos išsi
rikiavęs išžygiavo ir šveicarų 
gvardijos dalinys.

Aikštėje
Visi išėjom iš bazilikos į 

aikštę, kuri buvo pilna žmo
nių, laukiančių Šv. Tėvo vidur
dienio žodžio ir palaiminimo 
iš jo rūmų kambario lango. Per 
tą laiką lietuviai dainavo, o 

Kanados lietuvių būrelis Romoje prie Šv. Petro bazilikos su transparen- 
tiniu įrašu: “Krikščionybė - Lietuvos stiprybė” Nuotr. St. Daliaus

Vasario 16 gimnazijos moki
niai šoko tautinius šokius. Ly
giai 12 v. pasigirdo Jono-Pau- 
liaus II balsas, kuris kalbėjo 
itališkai, angliškai ir lietu
viškai, vėl primindamas Lietu
vos krikšto 600 metų sukaktį ir 
arkiv. Jurgio Matulaičio pa
skelbimą palaimintuoju. Aukš
tai praviram lange kalbąs Šv. 
Tėvas buvo sunkiai įžiūrimas. 
Susirinkusieji aikštėje plojo 
ir mojavo, kol Šv. Tėvas po pa
laiminimo pranyko iš lango. 
Didelis arkiv. Jurgio Matulai
čio portretas buvo iškabintas 
ir lauke ant bazilikos sienos.

Akademinė programa
Grįžę į viešbutį turėjom 

skubėti, nes popietėje toje 
pačioje salėje, kur buvo au
diencija, vyko lietuvių pro
grama. Kai atsiradom salėje, 
programa buvo jau prasidėju
si, ir tespėjom išgirsti itališ
kai kalbantį prof. P. Rabikaus
ką. Prof. V. Vardys kalbėjo 
angliškai. Po jo kalbos meni
nę programą atliko operos so
listė Lilija Šukytė, kuri jau 
seniai buvo girdėta. Buvo 
ypač smagu pasiklausyti jos 
dainavimo, nes Lilija augo, 
gyveno ir mokėsi Hamiltone, 
kurią teko nuo pat mažens pa
žinti ir gėrėtis ' bręstančiu 
talentu.

Angelų pilies parke
Po koncerto visi pėstute pa

sileidom į Angelų pilies par
ką, kur dar laukė kita progra
ma, atliekama Vasario 16 gim
nazijos mokinių ir A. Biels- 
kaus vadovaujamo vieneto 
“Uždainuokim”. Lietuviai po 
ilgos dienos iškilmių jau buvo 
gerokai išvargę ir išalkę, tad 
daug dėmesio nebekreipė į 
šią, kad ir gražią programą, 
žvalgėsi kur įvyks vaišės.

Jau ir sutemo, o čia dar sto
ka šviesos, nes kažkodėl nede
gė elektra, tad visi slinkome į 
parką, kur po medžiais buvo 
sustatyti ilgi stalai, apkrau
ti įvairiais valgiais. Reikėjo 
patiems prieiti prie stalų ir 
pasiimti norimus dalykus. Ki
toje eilėje buvh duodamas vy
nas. Nebuvo rfėi stalų, nei kė
džių, visi su lėkštėmis rankose 
vaikščiojo, šnekučiavo ir 
gurkšnojo vyną. Susitinku vie
ną hamiltonietį, atvykusį su 
kita grupe, kuris nepatenkin
tas, kad už tą kainą net atsi
sėsti neturi kur. Koks čia ba
lius, — sako jis, — nevertas 
tų pinigų. Bet daugeliui labai 
patiko, nes nebuvo suspausti 
kur nors kampe salėje, bet lais
vai galėjo vaikštinėti po visą 
parką. O be to tokiai masei su
tilpti į salę buvę labai sunku, 
nes dalyvavo turbūt koks tūks
tantis lietuvių. Taip bevaikš
čiojant buvo labai malonu su
sitikti ir trumpai pasikalbėti 
su vysk. A. Vaičium iš Lietu
vos. , , . . • ,Istorines vietos

Tos dvi dienos buvo labai 
užimtos ir skirtos Lietuvos 
krikšto 600 metų sukakties iš
kilmėms, tad Romos miesto 
lankymui nebuvo laiko. Pasku
tinę dieną turėjom apžiūrėji
mui istorinių Romos vietų. 
Mieste yra labai daug matyti- 
nų vietų, nes vien tik šven
tovių yra per 300. Daugybė is
torinių pastatų iš senosios 
Romos imperijos laikų, ku
riuos verta pamatyti. Pama
tėme garsųjį Koliziejų, ku
rio sienos iškilusios virš 50 
m. aukščio ir gan gerai išsi
laikiusios, nors yra statytas 
70-80 m. po Kristaus. Didžiu
lis pastatas, nes talpino 50.000 
žmonių. Viduramžiais buvo 
smarkiai apgadintas — jo me
džiaga panaudota rūmų ir 
šventovių statybai. Kolizie
jaus aplinkoje yra ir daugiau 
senovės romėnų griuvėsių, ku
riuos dabar archeologai kasi
nėja.

Nuvažiuojame ir prie gar
saus Trevi fontano, kur visi 
lankytojai meta pinigėlius, 
tikėdamies sulauksią laimės. 
Pravažiuojame pro Kvirinalo 
rūmus, kur Italijos karalius 
gyveno, o dabar prezidentūra, 
prie kurios garbės sargyba 
stovi. Matėme didingą pamink
lą karaliui Emanueliui II, ku
ris suvienijo Italiją į vieną 
valstybę.

Labai visi norėjom aplan
kyti lietuvių koplyčią Šv. Pet
ro bazilikos požemiuose, tad 
vidurdienį atsidūrėme tenai. 
Kadangi buvo šv. Petro ir Pau
liaus šventė, tai vyko pamal
dos, ir bazilikoje sunkiai 
spraudėmės per žmonių masę. 
Beeinant prie grotos į pože
mius prie lietuvių koplyčios 
pranešė, kad jau uždarė pra
ėjimą ir turėjom grįžti nieko 
nepešę. Praeidami dar susto
jom prie Mykolo Angelo Pietos 
skulptūros, kuri dabar publi
kai neprieinama — aptverta 
nepramušamo stiklo sienomis, 
kad vandalai vėl nesudaužytų.

Katakombose
Po pietų išvažiavome Ro

mos užmiestin, kur lankėme 
katakombas. Aplink Romą yra 
kelios dešimtys katakombų, iš 
kurių trys — žydų. Romėnų lai
kais katakombose laidodavo 
mirusius. Kadangi čia akmuo 
minkštas, tad lengvai iškas
davo tunelius ir jų šonuose 
laidojimo angas, kurias už
dengdavo marmoro plokštė
mis. Dabar dauguma marmoro 
plokščių yra išvogtos ir palik
tos tik tuščios nišos. Kaulai, 
per šimtmečius išbuvę šioje 
vietoje, sudūlėjo nepalikda
mi pėdsako. Laidojimo nišos 
yra mažos, nes tų laikų žmo
nės buvo maži — 5 pėdų ūgio. 
Katakombose buvo palaidota 
apie 100.000 žmonių.

Mes atvažiavome prie Do- 
mitilla katakombų, kurios 
yra 50 pėdų gylyje ir sudaro 
tris aukštus. Išvedžioti tu
neliai vingiuoja virš 10 my
lių. Labirintas išvedžiotų ur
vų, tunelių visomis kryptimis. 
Įvesta elektros šviesa, kuri 
apšviečia visus praėjimus. Be 
vadovo šiuose tuneliuose bū
tų lengva pasiklysti ir nebe
rasti išėjimo atgal. Kai ku
riose nišose, kur tebėra mar
moro plokštės, matyti išrai
žyti paveikslai. Matėme vie
noje plokštėje atvaizduotą 
šv. Petrą su visais apaštalais.

Iš katakombų dar nuvažiuo
jame į Šv. Kazimiero kolegi
ją. Atsigaivinome šaltu alu
mi, kurį vienuolės labai pigiai 
pardavinėjo. Pravažiuodami 
gatvėse matėme daug komu
nistų plakatų, priklijuotų 
sienose ryšium su netolimais 
rinkimais.

Paskutinis vakaras
Paskutinį vakarą Romoje 

važiuojame vakarienei toli už 
miesto ribų į restoraną. Čia 
pagerbiame ekskursijos vado
vą kun. Augustiną Simanavi
čių jo 25 m. kunigystės su
kakties proga. Kun. Botte, 
visų vardu sveikindamas, įtei
kia klieliką. Gavo dovanėlę 
ir prel. J. Tadarauskas 50 m. 
kunigystės sukakties proga. 
Visi nuoširdžiai kėlėm vyno 
taures ir sugiedojom “Ilgiau
sių metų”.

Keliu atgal
Taip graži kelionė ėjo prie 

galo, nes sekantį rytą pakilom 
skrydžiui į Paryžių. Šį kartą 
apsistojom viduryje miesto, 
patogioje vietoje, viešbutyje 
“Montparnasse Park”. Viešbu
tis prabangus, laukiamajame 
daugybė prancūziškai kalban
čių juodų afrikiečių, atvyku
sių į kažkokią konferenciją. 
Atrodo, kad pakliuvom į Čika
gos ar Detroito negrų geto 
kvartalą. Viešbutis geras, bet 
viskas jame brangu — vien 
kambarys kainuoja 1250 fran
kų, kavos puodukas 5 dol., 
alaus butelis 6 dol. Tačiau 
nepertoli krautuvės, tad ne
buvo problemos apsirūpinti 
norimais dalykais. Diena bu
vo laisva, be ekskursijų, tad 
galėjom daryti ką norėjom. 
Dauguma praleidome laiką 
viešbutyje arba vaikščioda
mi jo aplinkoje. Tiktai vienas 
Jonas D. nužygiavo ligi Eife
lio bokšto ir grįžo gerokai pa
vargęs. Per naktį pailsėję, ki
tą dieną pakelėm sparnus į 
Torontą ir Montrealį, kuriuos 
pasiekėm be ypatingų nuoty
kių- (Pabaiga)

MYLIMAM BROLIUI

AfA
VIKTORUI TADARAUSKUI

mirus Lietuvoje,

prelatą dr. JUOZĄ TADARAUSKĄ bei visą 
giminę Lietuvoje liūdesio valandą nuoširdžiai 
užjaučiame —

Sofija ir Stasys Rakščiai 
Fruitland, Ont.

Laima ir Justas Kriaučiūnai 
su šeima

Stoney Creek, Ont.

PRANEŠIMAS
Po ilgos ir sunkios ligos, sulaukęs 84 metų amžiaus 

1987 m. gruodžio 11d. Kaune mirė kūrėjas-savanoris 
bei Klaipėdos krašto atvadavimo dalyvis

elektros inžinierius

a. a. JUOZAS BARISAS, 
visuomenininkas, nuo 1918 m. ateitininkų ir šaulių 
sąjungų narys, senelių ir kalinių globos draugijų 
veikėjas.

Suimtas 1941 m. liepos 11 d., įkalintas ir tar
dytas dešimt mėnesių, nuteistas 8 metams griežto 
režimo lagerio. Atlikęs bausmę grįžo į Kauną, dirbo 
planavimų įstaigose.

Šią žinią skelbiame čia, nes jis užjūriuose tu
rėjo giminių, ir daug idėjos draugų. Kviečiame jį 
pažinojusius prisiminti maldoje.

Nuliūdę broliai - Vytautas ir Bronius

PADĖKA
Mirus mano mylimai žmonai

a. a. JUZEI RAKAUSKIENEI,
nuoširdžiai dėkoju Tėvui Liudui, OFM, ir Tėvui Euge
nijui, OFM, už maldas prie karsto koplyčioje, Tėvui 
Augustinui, OFM, Tėvui Pijui, OFM, ir kun. B. Pacevi- 
čiui už laidotuvių Mišias, Tėvui, Pijui, OFM, už surami-. 
nantį pamokslą ir Tėvui Eugenijui, pFMti už, palydėji
mą velionės į kapus.

Ačiū muz. V. Verikaičiui už giedojimą šv. Mišių 
metu. Nuoširdus ačiū karsto nešėjams, visiems užpra
šiusiems šv. Mišias, atsiuntusiems gėles, už maldas 
prie karsto, palydėjimą į kapus ir užuojautos žodžius.

Ačiū P. Birštonui už paruošimą laidotuvių pietų 
ir ponioms už skanius pyragus.

Visiems dėkingas -
Antanas Rakauskas

AfA
VIKTORUI JANKAUSKUI 

netikėtai iškeliavus amžinybėn Lenkijoje, 
jo žmoną ONĄ, sūnus — VIKTORĄ ir BENIŲ, 
dukras - GIEDRUTĘ SLABOSEVIČIENĘ, RŪTĄ 
KULIEŠIENĘ Toronte, SALOMĖJĄ ŠUKIENĘ 
Klivlande ir visus artimuosius nuoširdžiai užjau

čiame bei kartu liūdime —

O. J. Ažubaliai

B. Agurkis

V. L. Balaišiai

A. K. Cirušiai

M. B. Genčiai
D. B. Naudžiūnai

O. V. Marcinkevičiai

B. S. Prakapai

O. J. Dirmantai

M. Daukšienė

J. Liutkienė
B. K. Žutautai

E. S. Tolvaišos

S. A. Zimnickai

Canadian Slrt ^Memorials; Ltb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

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

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529



Vilniečių grupė, dalyvavusi televizinėje programoje Ženeva-Vilnius. Pasak šveicarų korespondento, pusė jų - 
rusai, kita pusė - lietuviai. Ši nuotrauka iš dienraščio “24 heures” (24 valandos)

Naują veidą Vasario 16 minėjimams!

Televizinis tiltas Vilnius-Ženeva
(Atkelta iš1-mo psl.) 

bendruomenės dvasiškio. Pro
gramos sudarytojai, norėdami 
parodyti, kad užsienio spau
da Sovietijoje laisvai gauna
ma, demonstravo žurnalą “Na
tional Geographic Magazine”. 
Tai amerikiečių leidinys su 
puikiom nuotraukom ant gero 
popieriaus, tačiau straips
niai labai jau nuglostyti, net 
ir tais atvejais, kai rašoma 
apie vilkus. Be to, nežinia, 
ar minėtoji televizinė progra
ma buvo parodyta Lietuvos gy
ventojams ištisai. Jei žene- 
viečiai sutartimi to neužsitik

Mane jaudino tautos kančia...
Į “Tėviškės žiburių” klausimus atsaku buvęs Lietuvos laisvės kovotojas ir 

kalinys pruf. 'Vytautas Skuodis, pasiekęs laisvąjį pasaulį

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

— Kokia pagalba reikalin
giausia okupuotai Lietuvai da
bartiniu metu: finansinė; mo
ralinė, politinė?

— Visos tos pagalbos formos 
yra pageidautinos, tiktai jas 
aš išdėstyčiau atvirkštine tvar
ka, t.y. moralinę ir finansinę 
sukeisčiau vietomis. Dėl mora
linės paramos jau pasakiau 
Savo nuomonę anksčiau. Lie
tuvoje gyvenantys lietuviai, 
turimose sąlygose puoselėda
mi savo nacionalinę kultūrą ir 
ją rūpestingai saugodami nuo 
lietuvio dvasiai svetimos ideo
logijos įtakos, labai norėtų 
kuo daugiau pažinti išeivijos 
lietuvių kultūrinį gyvenimą, 
suvokti jų indėlį į bendrą mū
sų tautos nacionalinės kultū
ros lobyną. O jis ištiesų turi 
didelį svorį.

Kai svečiai aplanko savo gi
mines Lietuvoje, pastarieji 
visada labai džiaugiasi gauto
mis dovanomis, ir ne už jas ger
bia savo gimines bei jais di
džiuojasi. Tačiau rimtos ma
terialinės paramos yra reika
lingi tie, kurie pogrindžio są
lygose dirba nepaprastai sun
kų, tačiau labai svarbų darbą. 
Tai pasišventėliai, kurie tam 
darbui ne tiktai skiria visą sa
vo laisvalaikį, kuklias savo 
pajamas, bet ir yra visada pa
siruošę jam paaukoti ir patys 
save. Žinau atvejų, kur kai ku
rie jų, dėl Saugumo pravestų 
operacijų yra įklimpę į nema
žas skolas.

— Ką manote apie laisvosios 
išeivijos lietuvių ryšius-asme
ninius, kultūrinius, profesi
nius - su pavergtaisiais Lie
tuvoje?

— Šis klausimas, man atro
do, dabar išeivijos lietuviams 
yra bene aktualiausias. Buvo 
laikas, kai lietuvių išeivijoje 
vyravo labai priešiškas nusi
statymas prieš ką tik prasidė
jusius asmeninius ryšius su gi
minėmis Lietuvoje. Prisime
nu, kaip tuo pasinaudojo so
vietinė lietuviškoji spauda, 
įtikinėdama savo skaitytojus, 
kokie amoralūs tie išeivijos 
lietuviai, kurie piktai puola 
pasinaudojančius galimybe ap
lankyti savo tėvus, seseris, 
brolius arba jų kapus Lietuvo
je. Dabar ir čia, ir ten tokius 
privačius ryšius laiko visai nor
maliu dalyku. Išeivijoje, atro
do, niekas nekreipia dėmesio 
į tai, kad Lietuvą palyginti daž
nokai aplanko išeivijoje gyve
nantys lietuviai mokslininkai, 
tokiu būdu palaikydami moks
linius kontaktus su savo kole
gomis, gyvenančiais ir dirban
čiais Lietuvoje. Tik tai meno 
žmonės dėl panašių kontaktų 
nesusilaukia pritarimo. 

rino, visas renginys gali tapti 
vienalinkmiu.

Ar verta?

Baigdamas savo pastabas, 
šveicarų žurnalistas klausia, 
ar verta toliau puoselėti ry
šius su sovietais tokiomis są
lygomis, ir atsako teigiamai. 
Nepaisant dabartinio režimo, 
Sov. Sąjungoje yra daug kultū
rinių vertybių, įskaitant tau
tines mažumas. Kultūrinė kū
ryba vyksta ir toliau. Sovieti
joje yra žmonių, kurių verta 
klausyti, atmetus tokius kaip 
Leonidas Zolotorievskis. Ig

Tas Vilniaus “apvalusis 
stalas”, įsitikinau, Ameriko
je ir iš dalies Kanadoje sukėlė 
didelę ir piktoką reakciją. Rei
kalas rimtas, todėl jį reikia 
labai rimtai apsvarstyti. Pyk
tis, emocijos tai dar nėra ke
lias į teisingą klausimo išspren
dimą. Šiuo klausimu aš daug 
kur buvau išprovokuotas pla
čiau pasisakyti. Visur aš pa
brėžiau, jog dar neturiu jokios 
moralinės teisės išeivijos lie
tuvius ko nors mokyti arba 
jiems patarti. Galiu tik pasa
kyti tuo ar kitu klausimu nuo
monę daugumos lietuvių, gyve
nančių Lietuvoje.

Minėtais Vilniaus “apvalu
sis stalas”, manau, buvo “kam
puotas”, ir Lietuvoje tikrai nie
kas nepagalvojo, kad Mykolas 
Drunga ir kiti jo draugai iš 
JAV atvyko vesti derybų kaip 
kokie delegatai. Dar būdamas 
Lietuvoje tą informaciją, ku
rią išspausdino “Gimtasis kraš
tas”, ne tik aš, bet ir daugelis 
lietuvių suprato kaip privatų 
pokalbį. Manau, kad iniciaty
va tokiam pakalbiui išėjo ne iš 
KGB arba partijos CK, o iš Kul
tūros fondo, kuris ką tik buvo 
įsteigtas ir kurio atsiradimą 
Lietuvos humanitarinė inteli
gentija vertina labai palan
kiai. Galbūt aš čia klystu, ta
čiau tikrai galiu patvirtinti, 
kad tikrieji Lietuvos patrio
tai visi kaip vienas man tvir
tinto, jog Lietuvai labai reika
lingi kuo glaudesni ryšiai su 
užsienio lietuviais ir reikia 
tam išnaudoti visas galimybes. 
Jie nemato kokios nors grės
mės mūsų visų bendrai Lietu
vos išlaisvinimo idėjai ir pa
stangoms ta linkme. Priešin
gai, visų jų nuomone tokie kul
tūriniai ryšiai labai sustiprin
tų lietuvišką dvasią pačioje 
Lietuvoje, išjudintų pasyvuo- 
sius ir abejinguosius. Žinoma, 
tokie ryšiai turėtų būti taip 
tvarkomi, kad suskaldyta tau
ta turėtų abipusę maksimalią 
naudą, o pavergėjas ir jo pro
paganda - jokios arba minima
lią.

— Ar po 40 metų rusiškos- 
sovietiškos okupacijos lietu
vių tauta tebėra atspari bei 
sąmoninga tautine prasme ir 
ar nėra praradusi vilties?

— Stipri pogrindžio veikla, 
disidentizmas kaip tautos par
lamentas, kovojanti Lietu
vos Katalikų Bažnyčia, anks
čiau įvykusios stichinės de
monstracijos, pagaliau pasku
tinioji, iš anksto numatytoji 
ir įvykusi 1987 m. rugpjūčio 23 
dieną, parodo, jog lietuvių tau
tos dalis, gyvenanti pavergtojo
je Tėvynėje, dar nepalūžusi ir 
visomis išgalėmis priešinasi 
svetimai, prievarta brukamai 
komunistinei ideologijai, pa
vergėjo pastangoms nutautinti 

noruodami šalis, kurios ne
pripažįsta mūsų liberalizmo, 
turėtume nutraukti ryšius su 
dviem trečdaliais planetos.

Antra vertus, negalima būti 
naiviais ir manyti, kad gor
bačioviniai rusai viską sako. 
Ir Chruščiovo atolydžio me
tais, kai vyko destalinizacija, 
buvo šiokio tokio sušvelnėji
mo, bet ne Baltijos respubli
kose. To mes nežinojom. Ir da
bar, kai pasigirsta šūkiai 
apie nebegrįžtamą posūkį į 
atvirumą, verta atsiminti, kad 
Sovietija yra pasižymėjusi ne
tikrom gegutėm. M.

lietuvių tautą, ją padaryti in
diferentiška, t.y. abejinga sa
vojo krašto istorijai, savai na
cionalinei kultūrai, net Lietu
vos gamtai. Lietuvišką sąmo
ningumą, patriotinį nusista
tymą ir slaptą viltį kada nors 
atsiskirti nuo Sovietijos, ne
patikėsite, neretai galima pa
justi net ir tarp aukštų parti
nių ir valdžios žmonių.

— Lietuvoje siaučia ateiz
mas, persekiojantis tikinčiuo
sius. Ar jo įtaka yra < talii sie
kianti?

— Reikia pripažinti kaip fak
tą, jog atkakli ir pastovi ateis
tinės valdžios kova prieš tikė
jimą ir Bažnyčią Lietuvoje la
bai išplatino indiferentizmą. 
Tačiau daugelis vadinamųjų 
indiferentų turbūt neišdrįstų 
pasakyti esą ateistai. Tokių, 
kurie tikrai neapkenčia tikė
jimo ir Bažnyčios, yra tiktai 
vienetai. Persekiojamas tikė
jimas ir Bažnyčia kelia tiktai 
susidomėjimą. O pagal dėsnį 
“kiekviena akcija sukelia re
akciją” ir ateizmo prievarti
nis mokymas, marksizmo bei 
komunizmo idėjų brukimas 
primena naivuolį, kuris sau
jomis sviedžia į sieną žirnius, 
vildamasis, kad nors vienas 
iš jų prie tos sienos prilips. Ži
noma, vienam kitam tie “izmai” 
susuka galvą, tačiau, jeigu toks 
žmogus yra sveiko proto, anks
čiau ar vėliau prablaivėja.

— Ar komunizmo idėjos yra 
populiarios lietuvių visuo
menėje ir ar daug šalininkų 
randa?

— Komunizmo idėjos nieka
da nebuvo populiarios Lietu
voje. Galbūt tiktai bolševiki
nės revoliucijos Rusijoje lai
kais, kai tikrai buvo tokių idea
listų, kurie tikėjo komunizmo 
idėjų neklaidingumu. Tokių ta
da buvo ir tarp lietuvių, ta
čiau tiktai vienetai. Net ofi
cialioji sovietinė statistika, 
nurodo, jog Lietuvos okupaci
jos momentu (1940.VI.15) ten 
buvo tiktai 2000 kompartijos 
narių, iš kurių lietuvių tauty
bės tiktai trečdalis. Drįstu 
manyti, jog dabar Lietuvoje 
nėra nė vieno komunisto iš įsi
tikinimo, dėl naudos - daug. 
Ne kartą teko girdėti kaip pa
tys kompartijos nariai pasako
jo rinktinius anekdotus, išjuo
kiančius ir patį komunizmą, ir 
jo vadus, ir pačią sovietinę 
santvarką. Pavyzdžiui, vienas 
komunistas-karjeristas, tu
rintis ryšius su Saugumu, man 
girdint pasakė, jog komunizme 
bus nebereikalingi kaliošai, 
nes kol iki komunizmo prieisi
me, kojos nudils iki tokios vie
tos, jog nebebus kaip tuos ka
liošus užmauti.

— Visą laiką ten yra puolama 
krikščionybė visais valstybi-

Ruoštini didingi ir Iškilmingi minėjimai • Minėjimais išneštinas 
Lietuvos bylos reikalas į plačiąsias kitataučių mases • Minėjimais 
siekti Mindaugo laikus ir didingą bei garbingą Lietuvos valstybės 
pradžią • Vasario 16 minėjimai ruoštini kitataučiams • Pagrindi
niais kalbėtojais kviestini žymūs Amerikos, Kanados ir kitų laisvųjų 

kraštų valstybininkai bei įtakingi asmenys
L. A. VALIUKAS

Vasario 16-sios minėjimais 
galėtumėm išnešti Lietuvos 
bylos reikalą į plačiąsias 
kitataučių mases, pavergtos 
tautos klausimą tinkamai nu
šviesti ir laimėti daug drau
gų bei talkininkų žygyje dėl 
vergijos dienų sutrumpinimo 
sovietų jungą pakeliantiems 
lietuviams. To Vasario 16-sios 
minėjimų rengėjai dabar ne
daro ir, atrodo, neturi planų 
išeiti iš tos aprūdijusios ru
tinos bei įprastinės kasdie
nybės.

Jau eilę metų minėjimų da
lyvius vargina tie patys kal
bėtojai, kurie nedalyvauja 
jokiame Lietuvos laisvinimo 
darbe. Po ilgų ir nieko nepa
sakančių kalbų seka dar ilges
nės “meninės” programos. 
Prieš minėjimų pradžią, per
traukų metu ir po minėjimų 
veiksnių atstovai (LB, VLIKo 
ir Amerikoje — ALTos) sten
giasi iš dalyvių išgauti kiek 
galima daugiau aukų Lietuvos 
laisvinimo darbui. (Būtų gera, 
jei tie veiksniai tikrai imtų
si konkrečių darbų Lietuvos 
laisvinimo žygyje).

Pragiedruliai praeityje
Šias eilutes rašančiam 

teko suformuoti JAV LB krašto 
valdybos pirmąją informacijos 
tarnybą ir jai porą metų vado
vauti (1969-1972). Per tą porą 
metų siekėme JAV LB apylin
kių ir kitų organizacijų vado
vybių narius bendralaiškiais 
ir biuleteniais, duodami su- 

niais ginklais. Ar daug žalos 
jai padaryta ir kokioje srityje?

— Krikščionybė Lietuvoje da
bar tikrai yra atsidūrusi labai 
sunkioje padėtyje. Dar būnant 
Lietuvoje iš rimtų ir gerų dva
siškių man teko girdėti nuomo
nę, jog nuo kovos prieš refor
maciją laikų Lietuvos katalikų 
Bažnyčia dap. nebuvo atsidū
rusi tokioje sunkioje būklėje, 
kokioje ji yra dabar. Reikalas 
tas, jog ateistinė valdžia, nu
sivylusi savo atkaklios ateis
tinės propagandos veiksmin
gumu, dabar didžiulį dėmesį 
skiria griauti Lietuvos Kata
likų Bažnyčiai iš vidaus, visų 
pirma blogų, valdžiai nuolan
kių ir pačios valdžios palaiko
mų dvasiškių rankomis. Tačiau 
ateistinės valdžios ir Saugu
mo pareigūnų šeimininkavi
mas Kauno kunigų seminarijo
je kelia gerųjų, su dvasiniu 
pašaukimu atėjusių į semina
riją klierikų pasipriešinimą. 
Ir tai tikrai neblogas būdas 
jų užgrūdinimui. Tačiau visi 
sutinka su tuo, jog vienas blo
gas kunigas Bažnyčiai pada
ro daugiau žalos negu tūks
tantis ateistų. Ateistinė val
džia tai gerai supranta, todėl 
deda atkaklias pastangas Kau
no kunigų seminariją panau
doti savo juodiems tikslams. 
Amerikos lietuvių perspausdi
nama ir išleidžiama “Lietuvos 
katalikų Bažnyčios kronika” 
yra žinoma visame pasaulyje. 
O pasaulio dėmesys nukreip
tas į Lietuvos tikinčiųjų ir Baž- 
nyčios padėtį Lietuvos kovo
jančiai Bažnyčiai teikia labai 
daugjėgų.

— Esate daug kentėjęs, ko
vojęs, keliavęs, studijavęs, do
mėjęsis tautos likimu. Kaip da
bar žiūrite į Lietuvos ateitį ir 
dabartinę lietuvių tautos stra
tegiją, siekiančią naujos auš
ros?

— Manau, jog visiems lietu
viams, tiek gyvenantiems pa
vergtajame krašte, tiek ir lais
vajame pasaulyje, dabar labai 
sudėtingame ir dinamiškame 
viso pasaulio politiniame gy
venime pagrindinis uždavinys 
yra išsilaikyti kaip tautai ir 
kaip nacijai - pasaulinės kul
tūros vienetui. Kada Lietuvai 
išauš vėl laisvės rytas, vienas 
Dievas težino. Tačiau aš esu gi
liai įsitikinęs, jog jis jokiu būdu 
netolsta. Nors dar tik paviršu
tiniškai esu susipažinęs su iš
eivijos lietuvių gyvenimu, tik
rai tikiu, jog dar atliks lemia
mą vaidmenį Lietuvos laisvės 
byloje, kaip tai ji padarė prieš 
70 metų, kai Lietuva iš amžių 
glūdumos vėl sušvito kaip lais
va, nepriklausoma valstybė. 
Tuo tiki visa Lietuva!

gestijų bei rekomendacijų, 
kaip Vasario 16-sios minėji
mus didingiau, iškilmingiau 
ir įdomiau surengti. Siūlėme 
tuos minėjimus ruošti puoš
niose viešbučių salėse, siekti 
tais minėjimais Mindaugo lai
kus, kviesti į juos kiek ga
lima daugiau kitataučių, kvies
ti pagrindiniais kalbėtojais 
įtakingus ir žymius amerikie
čius ir tuo pačiu gauti nema
žai vietos lokaliniuose dien
raščiuose, radijo ir televizi
jos programose. Tai buvo (ir 
yra!) vienas būdų išnešti Lie
tuvos bylos reikalą į plačią
sias kitataučių mases.
Tas sugestijas labai no

riai pasisavino JAV LB ir kitų 
organizacijų vadovybių nariai, 
kurie ruošė Vasario 16-sios mi
nėjimus. Lietuvos bylos reika
lui buvo daug laimėta.

JAV LB krašto valdybos pir
moji informacijos tarnyba už
darė savo knygas 1972 m. rug
sėjo mėnesį. Tą darbą perėmė 
pati LB vadovybė, ir visas pla
čiai ir pilnai pradėtas užmo
jis buvo numarintas.

Veiksnių neveikia
Amerikos, Kanados, Austra

lijos ir kitų laisvųjų kraštų 
lietuvių darbuotojai laukia 
visuose užmojuose ir žygiuose 
patarimų, sugestijų bei reko
mendacijų iš veiksnių. Di
džiausią ir potencialiausią 
darbuotojų tinklą visame lais
vajame pasaulyje turi PLB. Ki
tų veiksnių (VLIKo ir Ameriko
je — ALTos) pasekėjų skaičius 
yra labai ribotas.

Didesnės kitataučių organi
zacijos pasiekia savo narius 
žurnalais, biuleteniais ar 
bendralaiškiais, duodamos vi
sas reikiamas instrukcijas 
bei rekomendacijas darbams 
ir užmojams vykdyti. To mū
suose nėra. Masės mūsiškių 
yra pasimetusios, nes beveik 
nė žodžio negauna iš savų 
centrų. Tiesa, PLB turi savo 
organą — “Pasaulio lietuvį”. 
Tas ' lėidinys tikrosios savo 
paskirties neatlieka. Jis1-tik 
informuoja kas vyksta lietu
viuose. PLB vadovybė neduo
da jokių nurodymų, kokios 
veiklos ir kokio judėjimo ji 
lauktų iš geros valios lietu
vių, kurie dar yra linkę jung
tis į Lietuvos laisvinimo žy
gį ir pavergto krašto bylos 
reikalą išnešti į plačiąsias 
kitataučių mases ir jį ten 
ginti.

Nei VLIKas nei ALTa (Ame
rikoje) nepasiekia lietuvių 
darbuotojų platesnių sluoks
nių. Iš tų veiksnių lietuviai 
darbuotojai negauna jokių su
gestijų, patarimų bei rekomen
dacijų degančiais lietuvių ir 
Lietuvos klausimais.

Prie Religinės lietuvių ka
talikų šalpos (Brooklyn, N.Y., 
JAV) jau keleri metai veikia 
Lietuvių informacijos centras. 
Tas vienetas savo tinklą ple
čia, įsteigdamas skyrius Ro
moje ir Amerikos sostinėje 
(Washington, D.C.). Kun. K. 
Pugevičius, LKRŠ vedėjas, be
veik visą savo laiką skiria 
pagrindinei savo institucijai. 
Informacijos reikalus tvarko

Informacijos laisvės ir asmens 
privatumo apsaugojimo aktas

Ontario provincijos informacijos laisvės ir asmens privatumo 
apsaugojimo naujas įstatymas, kuris įsigalioja dabar, suteikia:

• priėjimą prie valdžios dokumentų, su kai kuriomis 
išimtimis; ir

• asmeniška informacija turi būti apsaugota, kai valdžios 
įstaigos ją naudoja.

Šis įstatymas galioja visoms ministerijoms ir virš 200 valdžios 
agentūrų. Šios organizacijos, kartu su viešomis bibliotekomis ir 
Ontario Government Bookstore turi knygų kopijas, kas liečia 
General Records ir Personai Information.
Jeigu jūs norite sužinoti daugiau, visos valdžios ministerijos ir 
agentūros turi “Freedom of Information and Privacy Coordinator”, 
kuris gali jums padėti paruošti jūsų prašymą.
Jūs taip pat galite gauti informaciją apie šį įstatymą rašydami šiuo 
adresu:

Freedom of Information and Privacy Branch 
Management Board Secretariat 
Sixth Floor, Frost Building South
7 Queen’s Park Crescent East
Toronto, Ontario M7A 1Z6

©Murray Elston
Chairman of the Management Board of Cabinet
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Televizinėje programoje Ženeva-Vilnius dalyvavę dvasiškiai - vienas rusų 
ortodoksų, kitas lietuvių evangelikų atstovas. Nuotrauka - iš šveicarų 
spaudos. Pavardės nenurodytos. Katalikų dvasiškio nebuvo

mėgėjai, Iš mėgėjų negalima 
daug ko laukti.

Vietinė iniciatyva
Kiekvienoje vietovėje yra 

dar vienas kitas šviesesnis 
protas, kuris pilnai suveda 
galus mūsų vadinamuose poli
tiniuose reikaluose. Visi tie 
asmenys turėtų būti pilnai 
įjungti į pozityvų ir kiek su
dėtingesnį darbą. Gyvename 
ekspertų ir profesionalų am
žiuje. Jei tik tokių dar sa
vo tarpe turime, juos reiktų 
traukte įtraukti į mūsų ma
sėms “neįkandamus” darbus.

Lietuvos bylos išnešimas į 
plačiąsias kitataučių mases 
nėra jau taip paprastas ir 
lengvas darbas. Kiekvienos 
vietovės lietuviai turėtų 
kašte iškasti savųjų tarpe 
tuos ekspertus ar profesiona
lus ir jiems pavesti tą didįjį 
laisvės žygį vykdyti.

Artėja Vasario 16-sios minė
jimai visame laisvajame pa
saulyje. Turime juos suruošti 
kiek galima didingiau, iškil
mingiau ir kiek galima dau
giau jais laimėti Lietuvos 
laisvės žygiui.

Ar mums patiems reikalingi 
tie minėjimai? Dauguma mū
siškių pasisakytų turbūt nei
giamai.

Tais minėjimais turime (ir 
privalome!) išnešti Lietuvos 
bylos reikalą į plačiąsias ki
tataučių mases, tam žygiui lai
mėti kiek galima daugiau 
draugų įtakingų ir žymių lais
vojo pasaulio valstybiiiįhkų 
ir visuomenininkų tarpe.

Privalumai laimėjimams
Kas pabrėžtina ruošiant 

Vasario 16-sios minėjimus, no
rint sulaukti apčiuopiames- 
nių rezultatų?

1. Esame sena tauta. Vasario 
16-sios proga nesitenkinti tik 
1918 metais. Siektini Mindau
go laikai, pabrėžtina sena, di
dinga ir garbinga Lietuvos 
valstybės pradžia bei istori
ja. Vasario 16-toji tai tik mo
dernios Lietuvos respublikos 
pradžia. Estai ir latviai tuo 
negali didžiuotis, nes jie sa
vų ir nepriklausomų valstybių 
neturėjo iki 1918 metų. Mes 
neturime jų pamėgdžioti!

2. Norėdami į paminėjimus 
sutraukti daugiau kitataučių 
(žymių ir įtakingų amerikie
čių, kanadiečių, australų ir 
kitų laisvojo pasaulio iškilių 
asmenybių), turime juos ruošti 
puošniose viešbučių salėse, 
po minėjimų turėti su jais 
bendrus pietus. Spaudos, ra
dijo ir televizijos žmonės 
irgi vengia parapijų salių 
(jos mums yra artimos!).

3. Pagrindiniais kalbėtojais 
kviestini įtakingi krašto vals
tybininkai ar kiti žymūs asme
nys (laikraštininkai, dienraš
čių redaktoriai, universitetų 
prezidentai, miestų burmist
rai, parlamentarai ir panašaus 
rango asmenybės). Tokiais kal
bėtojais galima laimėti pakan
kamai vietos vietiniuose dien
raščiuose, radijo ir televizi
jos programose. Jų kalbas iki 
tam tikro laipsnio galima pa
ruošti patiems lietuviams. To
kie asmenys panašius dalykus 
noriai priima.

4. Vietos savaitraščius, dien
raščius, radijo ir televizijos 
stotis pilnai informuoti spe
cialiais pranešimais (press 
releases). Nepamirštini kata
likų savaitraščiai. Jų redak
toriai kviestini į minėjimus 
ir duotina jiems tarti po trum
pą žodį.

5. Ar reikalingi lietuviai kal
bėtojai? Galima į tą klausimą 
atsakyti ir teigimai, ir neigia
mai. Jei tai yra būtinybė, ga
lima vieną turėti, skiriant jo 
žodžiui keletą minučių.

6. Išgauti iš miestų burmist
rų, valstijų ar provincijų gu
bernatorių raštus. Juose turė
tų būti pabrėžiama sena ir di
dinga Lietuvos valstybės pra
džia (1251 metai!). Tie raštai 
turėtų būti nukreipti į kraštų 
vyriausybes, prašant jas rei
kalauti sovietų pasitraukimo 
iš pavergtos Lietuvos. Bereikš
miai raštai (proklamacijos) 
nieko nereiškia ir nėra iš jų 
jokios naudos.

7. Meninės programos turė
tų būti trumpos ir, kiek galima, 
geresnės. Nepersūdyti jų tau
tiniais šokiais, deklamacijo
mis ir vaikų pasirodymais. Jei 
vietovė turi pajėgesnį solistą, 
pianistą ar panašaus rango 
menininką, pusvalandžio me
ninės programos pilnai pa
kaktų.

8. Minėjimo vedėju kviesti
nas asmuo, kuris pilnai orien
tuojasi lietuvių ir Lietuvos 
bylos klausimais.

Minėjimai tik lietuviams
Jei reikia, galima rengti 

ir atskirą minėjimą vien lietu
viams (savose salėse!). Tuose 
minėjimuose lietuviai kalbė
tojai galėtų pagraudenti sa
vuosius. Veiksnių atstovai ga
lėtų parinkti ir aukų Lietuvos 
laisvinimo darbui. Aukas vo
keliais galima rinkti ir di
džiuosiuose minėjimuose.

Pats laikas yra pajudėti 
kitu būdu, negu kad buvo da
roma jau per eilę metų! Su
lauksime tikrai gražių laimė
jimų!
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® PAVERGTOJE IW1JE
NETIKĖTAS PRANEŠIMAS

“Gimtojo krašto” skaitytojus 
ir tėvynėje, ir išeivijoje nustebi
no 1987 m. 49 nr. paskelbtas pra
nešimas, ginantis tikinčiųjų tei
ses, smerkiantis jų laužytojus: 
“Š. m. lapkričio 1 d. naujose Ro
kiškio kapinėse apie 2.000 žmo
nių pilietiškai pagerbė miru
sius. 17 vai. buvo paskirtos 
krikščioniškos apeigos. Jas su
trukdyti bandė LKP Rokiškio ra
jono komiteto antrasis sekreto
rius B. Puluikis ir miesto LDT 
vykdomojo komiteto pirminin
kas D. Jurevičius, reikalauda
mi iš klebono J. Janulio 
‘leidimo organizuoti procesiją’. 
(Pagal įstatymus leidimo atlikti 
pamaldas bažnyčioje, šventoriu
je ar kapinėse nereikia). Kiek 
vėliau D. Jurevičius bandė žo
džiu sustabdyti ir antkapių pa
šventinimą ...” Šis epizodas 
buvo trumpas, be jėgos panau
dojimo iš abiejų pusių, apsi
stumdymo, apsikeitimo aštriais 
žodžiais. Religinės apeigos įvy
ko laiku ir tvarkingai, skundų 
nebuvo. Netikėtos staigmenos 
buvo susilaukta kitą dieną, kai 
iš Vilniaus atvykusi komisija, 
apklausinėjusi dalyvius ir liu
dininkus, B. Puluikio ir D. Jure
vičiaus elgesį pripažino netei
sėtu. Rokiškio miesto liaudies 
deputatų tarybos vykdomojo 
komiteto pirm. D. Jurevičius 
susilaukė perspėjimo ir turėjo 
atsiprašyti Rokiškio kleboną 
kun. J. Janulį. Rokiškio rajono 
kompartijos komiteto II sekr. 
B. Puluikio poelgis buvo ap
svarstytas rajono politbiure. 
Kritišką informaciją apie šį 
nesusipratimą 1987 m. lapkričio 
12 d. laidoje paskelbė vietinis 
laikraštis “Spalio vėliava”. Sa
vo atstovą R. V. (R. Valatką, vyr. 
redaktoriaus Algimanto Čekuo- 
lio pavaduotoją) Rokiškin buvo 
nusiuntęs ir “Gimtasis kraštas”. 
Jis taipgi konstatavo abiejų pa
reigūnų prasižengimą įstatymui, 
pabrėždamas greitą, griežtą ir 
vienbalsę Rokiškio vadovų reak
ciją į jų poelgį. Pranešimas bai
giamas pastaba: “Spausdiname 
žurnalistinės pareigos vedami 
ir norėdami pabrėžti, kad tary
binis įstatymas vienodas vi
siems — tiek pareigūnams, tiek 
tikintiesiems”. Deja, jis toks 
nebuvo ištisus dešimtmečius. 
Pirmą žingsnį šia kryptimi tik 
dabar padarė M. Gorbačiovo 
pradėtos reformos.

ŠIAULIEČIŲ SKUNDAS
“Tiesa” 1987 m. spalio 1 d. lai

doje paskelbė I. Navickienės, 
R. Liaudansko, L. Vaišvilienės 
su dvylika kitų šiauliečių pasi
rašytą laišką: “1980 m. pabai
goje Šiauliuose buvo pastatytas 
19 butų namas, priklausantis 
Šiaulių 2-rajai mechanizuotai 
kolonai. Štai nuo to laiko mes, 
gyvenantys Kelmės gt. la name, 
ir kenčiame ‘laikinus nepatogu
mus’. Į viršutinio aukšto butus 
lyjant pro stogą bėga vanduo, 
gadina namo sienas, apdailą. 
Kai kurių butų gyventojai vo
niose neturi šilto vandens, nė
ra kolektyvinės televizijos an
tenos. Galima sakyti, gyvename 
be savo kiemo. Statybos sąma
toje buvo numatytos lėšos namo 
aplinkai sutvarkyti. Tačiau kie

mas ir šiandien bemaž toks, I 
koks liko po statybų”. “Tiesos” 
korespondentas, tyręs gyvento
jų skundą, prideda pastabą, kad 
mechanizuotos kolonos virši
ninkas J. Pauliukaitis jam te
lefonu pažadėjo pas gyventojus . 
nusiųsti savo pavaduotoją E. . 
Bugevičių. Gyventojai jo laukė 
susirinkę nesutvarkytame kie
me, tačiau sutartu laiku iš ko
lonos niekas nepasirodė. Kolo
na per tuos šešerius metus yra 
gavusi net kelis vykdomojo 
Šiaulių komiteto įsakymus su
tvarkyti neužbaigtus statybos 
darbus, bet jie ir po šešerių 
metų tebėra nepajudinti.

KLAIPĖDOS VARPAI
Kauną nuo 1935 m. garsino 

Vytauto Didžiojo muziejaus 
bokšte įrengtas varpų muzikos 
instrumentas karilionas. Kau
nan tada buvo atvežti 35 Meche- 
lene nulieti varpai iš Belgijos, 
apimantys beveik tris oktavas. 
Pirmuoju karilionu Lietuvoje 
pokaryje ilgai grojo Viktoras 
Kuprevičius, jam vėliau talkon 
atėjęs ir jį dabar senatvėje 
pavaduojantis sūnus Giedrius. 
Abu Kuprevičiai — ir Viktoras, 
ir Giedrius yra kompozitoriai. 
Jie buvo pavadinti Kauno var
pininkais. Pokario metais paaiš
kėjo, kad varpų muzikos karilio
no neturi nė vienas Sovietų Są
jungos miestas. Antrojo karilio
no Lietuvoje 1987 m. lapkričio 
12 d. susilaukė Klaipėda. Varpų 
karilionui ten buvo panaudotas 
1883 m. statyto centrinio pašto 
bokštas. Klaipėdos karilionui 
buvo gauti 48 skirtingo dydžio 
ir svorio varpai, nuliedinti Pe
terio ir Margaretos Schillingų 
varpų liejykloje R. Vokietijos 
Apoldos mieste. Klaipėdoje su
montuotas karilionas apima be
veik keturias oktavas. Kiekvie
nas kariliono varpas buvo pava
dintas lietuvninkams būdingu 
vardu. Ant didžiausio varpo, 
sveriančio 600 kilogramų, iš
lietas įrašas skelbia: “Kris- 
tups bylo Klaipėdai”. Esą buvo 
nustatyta, kad Kristupas yra 
dažniausiai pasitaikantis lie
tuvninkų vardas. Klaipėdoje 
jau buvo surengtas pirmasis 
varpų muzikos festivalis, ta
pęs tarptautiniu. Mat keturiuo
se koncertuose grojo: klaipė
diečiai S. Žilevičius ir K. Ka
činskas, vilnietis R. Gučas, 
kauniečiai G. Kuprevičius ir 
J. Vilnonis, Magdeburgo mu
zikos mokyklos vadovas kom- 
poz. G. Bustas. Festivalin buvo 
atvykęs ir R. Vokietijos varpi
ninkų federacijos pirm. H. Ger- 
lichas.

KELEIVIŲ PATOGUMUI
Į naujas patalpas Kauno se

namiestyje atsikėlė autobusų 
stoties išankstinio bilietų par
davimo skyrius. Kasininkės čia 
klientus aptarnauja daug spar
čiau, nes vietoj buvusių dviejų 
langelių bilietams parduoti tu
ri keturis. Kaimynystėje įsikū
rusi ir Kauno orauosčio agentū
ra, kuri 1987 m. pabaigoje susi
lauks modernios bilietų parda
vimo sistemos “Sirena”. Pasta
roji automatiškai informuos ke
leivius apie kasoje esančius bi
lietus, lėktuvų skrydžius bei jų 
išskridimo laiką. y j^st

Metinis zuikių sausio 30, 
šeštadienį, 
Hamiltono 
Jaunimo 
centre

Meninėje dalyje — ~~~~~Baras, žvėrienos vakarienė, staliukų loterija,
dainos vienetas “Serenada”iš Toronto taurių įteikimas. Šokiams gros Joe Detko
------------------------------------------------------------ orkestras
Baliaus pradžia — 18.30 v., meninės programos — 20 v. įėjimas — $6.00

Giedraičio lietuvių žūklautojų ir medžiotojų klubo valdyba

Calgary, Alberta
PRIEŠ KALĖDŲ ŠVENTES R. 

M. Vanagaičių namuose pasitaikė 
proga pamatyti vaizdajuostėje va
saros kelionės įspūdžius iš Lie
tuvos. Trijų valandų laikotarpy
je prabėgo Vilniaus istorinės šven
tovės su Aušros Vartais, Trakų 
vaizdais, D.L. kunigaikščio Vy
tauto gimtine, kurią taip gražiai 
apdainavo poetas Maironis. Jo 
sukurta daina “Lietuva brangi...” 
dabar giedama kaip himnas lietu
vių suėjimuose. Restauruotas 
Kauno senamiestis atpažįstamas 
lengvai. Prieš Maironio muziejų 
aikštėje pastatytas poetui jo skulp
tūrinis paminklas. Kelionė į Pa
langą vyksta ištuštėjusiais be so
dybų Žemaitijos laukais. Palan
gos pajūryje gausu vasarotojų. 
Parke stovi stilizuota Birutės sta
tula. Gintaro muziejuje Baltijos 
turtas - gintaro radiniai. Palan
goje ir Klaipėdoje nuo 1987 m. 
leidžiama ekskursijom atvykti ir 
iš užsienio. Dr. J. Zubis su motina 
lankėsi Lietuvoje ir jo įdomų fil
minį montažą teko pamatyti ir ne
buvusiems Lietuvoje. K.

A.a. ANTANUI NEVADAI mi
rus 1987 m. gruodžio 6 d., jo atmi
nimui aukojame Tautos fondui:

50 dol. - J. C. Zubis, KLB Kalga- 
rio apyl. valdyba; 25 dol. - Lillian 
Bray, K.J.-J.M. Dubauskai, Gustav 
E. Eibes; 20 dol. - P. E. Devenis, 
A. E. Dibulskis, Liudas Brūzga, 
Keven, Werner Renharth, Kazys 
Slavinskas, Vera Grigienė, S. Zal- 
dokas, P. Gluoksnys, O. Z. Rein
hardt; 10 dol. - J. E. Snith, V. A. 
Tarvydas, Selma Belch; 5 dol. - A. 
Kaziūnas, A. Sarpalienė.

Visiems aukotojams už aukas 
ir P. Gluoksniui už jų surinkimą 
nuoširdžiai dėkojame.

TF atstovybė Kanadoje

Pompano Beach, Fla.
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

Auksinio kranto apylinkės nau
jai išrinkta valdyba pasiskirstė 
pareigomis: pirm. Ona Liutermo- 
zienė, sekr. Marija Bajorūnienė, 
vicepirm. inž. Andrius Malko, ižd. 
Jonas Paškus, nariai - Emilija 
Zubrickienė ir Ona Rudaitienė.

Naujoji valdyba yra nutarusi 
surengti Vasario 16 šventę 1988 m. 
vasario 15 d. “Harris Imperial 
House” restorano salėje, 50 N. 
Ocean Blvd., Pompano Beach. Pro
gramoje numatyta oficialioji da
lis, žurnalisto Viliaus Bražėno 
paskaita, meninė dalis, bendri

BIRUTĖ VALYTĖ, baigusi Simono 
Fraserio universitetą Br. Kolum
bijoje 1979 m. humanitarinių moks
lų bakalaurės laipsniu, Kalgario 
universitetą 1987 m. ekonomikos 
magistrės laipsniu. Dirba “The 
Southern Alberta Institute of Tech
nology” kaip reikalų vedėja, gra
žiai kalba lietuviškai

© LIETUVIAI PASAULYJE

KELIONĖS 
l LIETUVĄ 
1988 metais 
KVIEČIAME!

KVIEČIAME! 
KVIEČIAME!

Išvykimo datos iš Toronto ir kitų Š. Amerikos miestų
1. Kovo 4-11
2. Balandžio 21 - gegužės 5
3. Gegužės 6-20
4. Gegužės 19-30
5. Gegužės 25 - birželio 8
6. Birželio 9 - 24
7. Birželio 30 - liepos 17

KAINOS: pradedant nuo $1495 l<

8. Liepos 6 - 20
9. Liepos 20 - rugpjūčio 2

10. Rugpjūčio 3-18
11. Rugpjūčio 11-27
12. Rugsėjo 2-16
13. Spalio 7-21
14. Gruodžio 27 - sausio 10

1989 m.
i. LĖKTUVŲ LINIJOS: Air France,

Aeroflot, British Airways, Finnair, Lufthansa
Smulkesnių žinių teiraukitės mūsų kelionių įstaigoje 

Tel. (416) 769-2500
Be to, MŪSŲ KELIONIŲ ĮSTAIGA priima užsakymus su nuolaida 
lietuviams: * į sveikatos klubus ir sanatorijas

* į pramoginius laivus
* atstogoms Karibų salose bei kitose šilto klimato srityse 
‘ pažintinėms bei specialioms kelionėms
* išrašo bilietus į bet kurį pasaulio kraštą

SUTVARKO dokumentus iškvietimams
NUPERKA dovanas giminėms Lietuvoje.
Darbo valandos: pirmadienį, antradienį, trečiadienį 10 v.r.- 7 v.v. 

ketvirtadienį ir penktadienį . 10 v.r.-9 v.v.
šeštadienį................................ 11 v.r.- 5 v.p.p.

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

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030

Kasetę kantatos 

“Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva” 
(žodžiai - Henriko Nagio; muzika - Aleksandro Stankevičiaus), 

įrašyta premjeros metu Montrealyje, galima įsigyti 
kreipiantis šiuo adresu: 

“VILNIUS RECORDS”, ,
...............54QO Lpuis-Badaillac Street, 

Carignan, P.O., Canada J3L 4A7J

Siunčiant užsakymą, pridėti čekį arba pašto perlaidą, išra
šytą “VILNIUS RECORDS” vardu. C.O.D. nebus siunčiama. 

Kaina: $10.00 — $2.50 už persiuntimą, iš viso - $12.50. 

Norintieji gauti taip pat lietuviškojo teksto fotokopiją, 
prašomi apie tai paminėti.

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!”

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

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

AKTYVAI PER 26 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ................. 3%
santaupas...................... 5.75%
kasd.pal.taupymo s-tą .. 5.25% 
90 dienų indėlius................. 8%
1 m. term, indėlius .......  9.25%
1 m. term, ind.mėn.pal. . 8.75% 
3 m. term, indėlius .......  9.75%
RRSP ir RRIF (pensijos) . 6.5% 
RRSP ir RRIF 1 m........... 9.25%
RRSP ind. 3 m................  9.75%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas....  12.5%
nekiln. turto pask. 1 m. 10.25% 
nekiln. turto pask. 3 m. 11.75% 
Nemokamas čekių ir 
sąskaitų apmokėjimo 
patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000. 
ir asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

pietūs ir aukų rinkimas Lietuvos 
laisvinimo reikalams. Laukiama 
gausaus visų lietuvių dalyvavimo. 
Pamaldos Vasario 16 proga įvyks 
St. Colemen’s šventovėje, 200 N. 
Federal Hwy., Pompano Beach, 
Fla. Pamaldas laikys kun. V. Pik
turna.

St. Petersburg, Fla.
LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS 

sukaktis paminėta 1987 m. gruo
džio 5 ir 6 d.d. Šeštadienį Lietu
vių klubo salėje įvyko akademija, 
kurioje paskaitą “Dvasinė branda 
Kristuje” skaitė ev. kun. dr. E. Ge
rulis, o apie religinę poeziją kal
bėjo poetas K. Bradūnas. Vietinis 
choras, vad. P. Armono, atliko mu
zikinę dalį, pagiedodamas ir vie
ną giesmę iš kantatos “Kryžių ir 
Rūpintojėlių Lietuva”. Programos 
pranešėjos pareigas gražiai at
liko A. Kamiene. Dalyvavo 300 
tautiečių.

Šeštadienį Šv. Vardo šventovėje 
prieš pamaldas įvyko vargonų mu
zikos koncertas, kurį atliko kated
ros vargoninkas Wm. Tapp. Pamal
das laikė vysk. P. Baltakis su ke
liais vietos kunigais, dalyvau
jant ev. kun. dr. E. Geruliui, or
ganizacijų vėliavom ir gausiam 
būriui tautiečių. Pamokslą pa
sakė vysk. P. Baltakis, pasveiki
nimo žodį tarė kun. E. Gerulis. Po 
pamaldų Lietuvių klubo salėje įvy
ko vaišės, kurių programai vado
vavo D. Mackialienė. Organiza
cijų atstovai pasveikino besilan
kantį vyskupą P. Baltakį, kuris po 
vaišių visiem išreiškė savo pa
dėką, ypač iškilmių rengėjų komi
tetui, kuriam vadovavo kun. V. Za
karas. Pabaigai per tris televizi
jas buvo parodytas Šv. Tėvas Jo- 
nas-Paulius II, sveikinantis lie
tuviškai Romos iškilmėse dalyva
vusius lietuvius 1987 m. birželio 
27-28 d.d. L. Ž.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

Gerry Lougheed 
Funeral Home

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

5EE5J52S252SESES2S252S2S25Z5252SaSH52S2SZ52!

įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas”
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

JA Valstybėse
Lietuvių šaulių sąjungos trem

tyje atstovų suvažiavimas įvy
ko 1987 m. spalio 31 — lapkričio 
1 d. d. Detroite, Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijos kultūros cent
re. Salėn buvo įneštos keturioli
kos kuopų vėliavos. Pagrindi
nius pranešimus padarė: centro 
valdybos pirm. Karolis Milko- 
vaitis, ižd. Juozas Skeivys, jūrų 
šaulių vadas Mykolas Abarius, 
moterų šaulių vadeivė Anelė 
Kirvaitytė ir ūkio reikalų ve
dėjas Alfonsas Paukštė. Juos 
papildė garbės teismo pirm. 
Antano Raudžio ir revizijos ko
misijos pirm. Petro Padvaisko 
pranešimai. Visi jie buvo pri
imti po diskusijų. Naujuoju 
centro valdybos pirmininku iš
rinktas Mykolas Abarius. Jo su- 
daryton valdybon įsijungė: I 
vicepirm. Vincas Tamošiūnas, 
vicepirm. Kanadoje Juozas 
Šiaučiulis, vicepirm. Čikago
je Juozas Mikulis, jūrų šaulių 
vadovas Bronius Valiukėnas, 
moterų šaulių vadeivė Anelė 
Kirvaitytė, sekr. Eduardas 
Milkus, ižd. Matas Baukys, kul
tūros vadovas Stasys Sližys, 
šaudymo sporto vadovas Jonas 
Šostokas, ūkio vadovas Juozas 
Klinčius, atstovas jaunimo rei
kalams Šarūnas Mingėla, atsto
vas informacijai Antanas Gri
nius ir fotografas Balys Tely- 
čėnas.

Bostono lietuvių tautinių šo
kių sambūris, įsteigtas Onos 
Ivaškienės, auksinę veiklos su
kaktį paminėjo 1987 m. lapkričio 
28 d. didžiojoje Lietuvių pilie
čių draugijos salėje. Minėjime 
dalyvavo daug Bostono bei jo 
apylinkių lietuvių, latvių ir 
estų tautinių šokių atlikėjų. 
Pagrindinis dėmesys teko sam
būrio organizatorei bei ilga
metei vadovei Onai Ivaškienei, 
vis dar tebedirbančiai su sam
būriu, nors jo vadovybę dabar 
yra atidavusi sūnui Gediminui. 
Ji susilaukė daug sveikinimų, 
dovanų, stiprios sveikatos ir 
laimės linkėjimų. Pagrindiniu 
kalbėtoju teko būti dr. Algir
dui Budreckiui. Dr. Mirgos Pa- 
kalniškytės-Girniuvienės va
dovaujamą programą atliko sam
būrio jaunių, studentų ir vete
ranų grupės. Įspūdingas buvo 
“Draugystės šokis”, atliktas 
lietuvių, latvių ir estų tau
tinių grupių šokėjų. Penkias
dešimtmečio sukakties minėji
me ovacijų susilaukė pirmosios 
grupės dalyviai, 1937 m. suda
rę Bostono lietuvių tautinių 
šokių sambūrio branduolį. Su
kakčiai buvo skirtas dr. Algir
do Budreckio redaguotas spe
cialus leidinys, apipavidalin
tas dail. Juliaus Špakevičiaus, 
išleistas Onos Ivaškienės. Gau
siai iliustruotame leidinyje bu
vo sutelkta daug medžiagos, at
spindinčios sambūrio dalyvių 
per 50 metų nueitą ilgą kelią.

Mažosios Lietuvos rezistenci
nio sąjūdžio vidurvakarių apy
garda Čikagoje kasmet surengia 
1918 m. lapkričio 30 d. Tilžėje 
Mažosios Lietuvos tarybos pasi
rašyto akto minėjimą. Ši data 
buvo prisiminta 1987 m. lapkri
čio 15 d. Šaulių namų salėje. 
Minėjimą įvadiniu žodžiu pra
dėjo programai vadovavęs Algis 
Regis, primindamas, kad Tilžės 
aktu buvo pareikštas Mažosios 
Lietuvos noras tapti dalimi ne
priklausomos Lietuvos valsty
bės. Tokia mintis nepatiko val
džion atėjusiems naciams, per
sekiojusiems Tilžės akto sig
natarus. Mažoji Lietuva ir šian
dien tebėra atskirta nuo Lie
tuvos. Mažlietuvių mintis, puo
selėta Tilžės akte, tebėra ne
įgyvendinta. Tilžės aktą per
skaitė studentas Linas Bunti- 
nas, jauniausias Mažosios Lie
tuvos atstovas. Nė vieno šio 
akto signataro jau nebėra gy
vųjų tarpe. Jų atminimas pa
gerbtas susikaupimo minute. 
Rezistencinio sąjūdžio pirm. 
Vincas Žiobrys minėjiman ne
galėjo atvykti. Jo paruoštą žodį 
“Kelias į Tilžės akto gimimą” 
perskaitė valdybos narys Algi
mantas Kleinaitis. Minėjimo da
lyvius sveikino VLIKo valdybos 
vicepirm. Vytautas Jokūbaitis. 
Paskaitą “Mažosios Lietuvos 
istoriniai keliai” skaitė Klai
pėdos laisvinimo kovų dalyvis 
Jonas Dainauskas. Programą at
liko Rasos Poskočimienės vado
vaujami “Spindulio” šokėjai iš 
Lemonto.
Argentina

Argentinos lietuvių centras 
savo veiklos 61-nerių metų su
kaktį paminėjo 1987 m. spalio 10 
d. Programai vadovavo C. Janu
šytė ir J. Misiūnas. Pirmiausia, 
jaunimui išsirikiavus scenoje, 
tylos minute pagerbti mirusieji 
Lietuvių centro nariai. Centrą 
sveikino: Susivienijimo lietu
vių Argentinoje pirm. Antanas

Mikučionis, Aušros Vartų para
pijos klebonas kun. Augustinas 
Steigvilas, MIC, Argentinos lie
tuvių jaunimo sąjungos atstovė 
Danielė Rastauskaitė, Senelių 
židinio atstovas Adomas Burba 
bei kiti kalbėtojai. Mindaugo 
draugija iš Berisso atsiuntė 
sveikinimo telegramą. Tautinių 
šokių programą atliko Analijos 
Gaidimauskaitės vadovaujamas 
mažųjų ansamblis “Spindulys” 
ir “Inkaro” ansamblis su savo 
vadovu Juozu Puliku. Minėji
mo dalyviams ir programos at
likėjams padėkojo Lietuvių 
centro pirm. Artūras Kamins
kas.

Australija
Adelaidės lietuvių choras “Li

tuania”, vadovaujamas sol. Ge
novaitės Vasiliauskienės, savo 
metinį koncertą Lietuvių na
muose surengė 1987 m. lapkričio 
8 d., pasikvietęs ir australų cho
rą iš Woodville. Mat anksčiau 
lietuviams dainininkams teko 
dalyvauti to australų choro kon
certe. Atskirus pasirodymus tu
rėjo choro “Lituania” moterys ir 
vyrai, o lietuviškąją koncerto 
dalį užbaigė mišrus “Lituania” 
choras, lietuviškas dainas papil
dęs ištrauka iš G. Verdi operos 
“Nabucco”. Šokėjų grupė pašo
ko Audėjėlę, Šustą, Aušrelę ir 
Kepurinę. Angliškomis daino
mis programą papildė australų 
choro dainininkai. Šiuo koncer
tu buvo paminėta choro “Litua
nia” 37-rių metų veikla.

Metiniame Sydnėjaus sporto 
klubo “Kovas” baliuje 1987 m. 
lapkričio 21 d. prisiminti ir pa
gerbti pirmuoju laivu pokaryje 
Australijon atvykę lietuviai. 
“Kovo” pirm. E. Lašaitis scenon 
iškvietė ir pasveikino to pirmo
jo pokarinio transporto dalyvius
— V. Gulbiną, J. Suopį, M. Petro- 
nį, Bronę Ember, M. Šumską, R. 
Genį, V. Jarą, K. Brunzaitę, B. 
Liubinskienę, A. Reisgį. Atmini
mui visiems buvo įteikta sporti
nės veiklos knyga. Pagerbtųjų 
vardu padėkos žodį “Kovo” val
dybai tarė Anskis Reisgys.

Dainos sambūris Melburne sa
vo koncertu 1987 m. lapkričio 8 
d. užbaigė 38-tuosius veiklos me
tus. Chorui dabar vadovauja Da
nutė Levickienė ir Birutė Praš- 
mutaitė. Koncerto dalyviams pa
dainuota 17 lietuviškų dainų, 
atlikta ištrauka iš R. Wagnerio 
operos “Tannhaeuser”. Jauniau
sieji Dainos sambūrio choristai 
atskirai padainavo keletą dainų. 
Keturiom Stasio Šimkaus dai
nom paminėta jo šimto metų 
gimimo sukaktis. Tautinius šo
kius atliko dvi Dalios Antanai
tienės paruoštos šokėjų grupės
— “Gintaras” ir “Šokdava”.

Britanija
Londone persitvarkė Britani

jos lietuvių jaunimo sąjungos 
valdyba, kai jai vadovavusi Ka
nados lietuvaitė Nijolė Karo- 
saitė grįžo Kanadon. Pirminin
ko pareigas iki sekančių rinki
mų sutiko eiti ižd. A. Blinstru- 
bas. Sekretore liko Regina Puo- 
džiūnaitė, ryšininku — Edmun
das Kvietkauskas, ryšininke 
su skautais — Helen Pilcher. 
Talkininku komitetan buvo pa
kviestas Jonas Žilinskas.

Švedija
Regina Čalnarytė tapo vienin

tele Švedijos lietuvių atstove 
Vl-jame pasaulio lietuvių jauni
mo kongrese Australijoje. Pen
kių savaičių išvykai ji panau
dojo savo atostogas, pati padeng
dama pusę kelionės išlaidų. Jos 
tėvas Povilas yra lietuvis, o 
motina Barbro — švedė. Lietu
viai džiaugiasi, kad mišrios šei
mos dukra Regina nuoširdžiai 
rūpinasi lietuvybės reikalais 
ir kad jos pastangas šioje sri
tyje remia abu tėvai.

Vokietija
Mokinių tėvų susirinkimas 

Vasario 16 gimnazijoje įvyko 
1987 m. spalio 10 d. Naują tėvų 
komitetą sudarė: pirm. Ričar
das Baliulis, vicepirmininkai
— Alfredas Hermanas ir Gerhar
das Lepa, sekr. Audra Eder ir 
narė Ona Augustienė. Po vaka
rienės tėvus pradžiugino muzi
kos mokytojo Arvydo Paltino 
paruoštas mažųjų chorelis, pa
dainavęs tris vaikiškas daine
les, Kazys Motekaitis, smuiku 
pagrojęs liaudies dainų melodi
jų. Keliomis liaudies dainomis 
programon įsijungė ir Bronės 
Lipšienės būrelis, “Grandinė
lė” — penki šokėjai, akordeo
nu palydėti V. Lemkės. Į skautų 
laužą Romuvos parke tėvus pa
kvietė “Aušros” tuntininkė Jū
ratė Lemkienė. Skautai atliko 
dvi valandas trukusią dainų, 
šokių, sąmojingų vaidinimų bei 
žaidimų programą, jon įjung
dami ir žiūrovus.



viziją. Šv. Rašto ištraukas skaito ALDONA ŠULCAITĖ. Dalyvauja vietos lietuviai ir venezueliečiai

Lietuviai Venezuelos televizijoje
Lietuvos krikščionybės sukakties iškilmę transliavo dvi televizijos stotys • Pamaldas 

laikė kardinolas Lebrun • Programą stebėjo šeši milijonai gyventojų
VYTAUTAS A. DAMBRAVA
Vietinių lietuvių rūpesčiu 

buvo paruošta vienos valandos 
programa, kuri buvo trans
liuojama 1987 m. lapkričio 1 d. 
Pirmoji dalis buvo skirta Mi
šioms, kurias atnašavo kardi
nolas Jose Alf. Lebrun, antroje 
dalyje buvo perteikta infor
macija apie Lietuvą. Apskai
čiuojama, kad tą programą ste
bėjo šeši milijonai krašto gy
ventojų.

Prie tos programos prisidėjo 
ir venezueliečiai — Mišių pa
tarnautojai, San Juan Bosco 
parapijos choras, giedojęs lie
tuviškai, lotyniškai ir ispa
niškai (jame gieda ir dalis lie
tuvių). Mišias su kardinolu 
koncelebravo Karako arkivys
kupijos imigracijos reikalų 
direktorius kun. Sante Cervel- 
lin ir Venezuelos lenkų kata
likų misijos vedėjas salezie
tis Ricardo Urbanski, kuris 
atitinkamoje vietoje prisimi
nė žuvusius už Lietuvos laisvę.

Artėjant procesijai prie al
toriaus, pasigirdo venezue- 
liečių choro giedama Maironio 
giesmė “Apsaugok Aukščiau
sias”. Šalia procesijos kry
žiaus plevėsavo Lietuvos tri
spalvė, lydima tautiniais dra
bužiais pasipuošusių tautie
čių.

Savo pamoksle kardinolas 
kalbėjo apie “garbingą ir nusi
pelniusią lietuvių tautą”, kuri 
yra pašižymėjusi heroišku sa
vo tikėjimu. Katalikų tikėji
mas jai visuomet buvęs švytu
riu nakties glūdumoje. Pri
minė šv. Kazimierą, kurio var
du pavadinta viena šventovė 
kardinolo arkivyskupijoje. 
Tos šventovės ir parapijos 
globą jam patikėjęs Šv. Tėvas 
Jonas XXIII. Taip pat kardi
nolas paminėjo ir neseniai pa
skelbtą palaimintuoju arkiv. 
Jurgį Matulaitį.

Mišios buvo baigtos jaudi
nančia Maironio giesme “Mari
ja, Marija”.

Lietuvos vaizdai
Antroji televizinės progra

mos dalis buvo skirta Lietu
vai. Religinių programų vedė
jas kun. Manuel Diaz, kapuci
nas, ją paruošė, panaudoda
mas daug dokumentinės me
džiagos.

Venezuelos kardinolas LEBRUN, laikęs Lietuvos krikščionybės sukakties 
pamaldas, kurios buvo rodomos televizijoje. Sveikina jauniausią pamaldų 
dalyvę. Pamaldas organizavo dr. V. A. Dambrava

AfA
JURGIUI DRŪČIUI

Suvalkų trikampyje mirus,

dukroms MARYTEI ČEBATORIENEI ir 
ONAI STEPŠIENEI bei artimiesiems reiškiame 

nuoširdžią užuojautą —

J. Pečiulienė V. I. Pečiuliai
A. A. Stunguriai A. S. Zimnickai
S. B. Prakapai S. E. Tolvaišos

J. N. Kaleinikai

Pradžioje buvo parodyti 
valstybės simboliai: Vytis ir 
trispalvė, tiksliai nurodyta 
Lietuvos geografinė vieta Eu
ropos kontinente. Po to — 
krikščionybės sukakties sim
boliai: daugiakryžis ženklas, 
jubiliejinis medalis, ženkle
liai. Pasakotojas žiūrovą nu
kėlė į Vatikaną ir Šv. Petro 
baziliką, primindamas ten 
popiežiaus vadovautas iškil
mes ir arkivyskupo Matulai
čio paskelbimą palaimintuo
ju. Kadangi palaimintasis Jur
gis Matulaitis buvo Marijos 
garbintojas, parodyta ir “Ma
rijos žemė”: 1608 m. lietuviams 
apsireiškusi Marija Šiluvoje, 
šventovės Vilniuje, Trakuose, 
Pažaisly, Žemaičių Kalvarijo
je, Krekenavoje, Pivašiūnuo
se, Girkalny...

Suminėjus, jog apaštališka
me laiške Lietuvos vyskupams 
popiežius Jonas-Paulius II 
Lietuvą vadino “Kryžių že
me”, ekrane žiūrovai turėjo 
progos grožėtis dešimtimis 
stilizuotų liaudies meno kry
žių, neužmirštant ir garsiojo 
Kryžių kalno. Kun. Manuel pa
brėžė, kad tie kryžiai šimtme
čiais puošė Lietuvą, o šiandien 
bolševikinis režimas juos 
griauna ir naikina, nors lie
tuviai, kur tik galėdami, juos 
vėl atstato.

Lietuvių šventieji
Visų Šventų dięnos proga 

kun. Manuel Diaz priminė ne 
tik Lietuvos globėją šv. Kazi
mierą ir du palaimintuosius — 
Mykolą Giedraitį ir arkivys
kupą Jurgį Matulaitį, bet ir 
naujus kandidatus į altorių 
garbę. Pirmiausia jis suminė
jo sovietų kalėjimuose tris
kart kalėjusį arkivyskupą 
Teofilių Matulionį. Popiežius 
Pijus XI jį pavadino kankiniu 
ir, atsiklaupęs, prašė arki
vyskupo palaiminimo. Latvių 
vyskupas Sloskans, gavęs ne
tikrą žinią apie šio arkivysku
po mirtį, jam gyvam tebesant, 
rašė į Vatikaną, prašydamas 
pradėti lietuvių arkivyskupo 
beatifikacijos bylą. Tai pri
minimas, kad svetimiems mū
sų šventieji kartais daugiau 
rūpi negu mums patiems. Kun. 
Manuel priminė buvusio Vene
zuelos Lietuvių katalikų mi
sijos vadovo saleziečio kun. 

Antano Perkumo brolį — jau
nystėje mirusį salezietį Petrą 
Perkumą, kurio šventas gyve
nimas taip pat yra vertas ofi
cialaus pripažinimo, paskel
biant jį palaimintuoju. Yra 
labai daug dangaus ir altorių 
garbės nusipelniusių Lietuvos 
šventųjų ir kankinių.

Kalbėdamas apie Lietuvos 
sostinę Vilniuje, kun. Manuel 
priminė, kad tame mieste yra 
net 33 šventovės, daugelis nuo
stabaus grožio baroko stiliaus. 
Paminėjo, kad šiandien Vil
niaus katedra yra paversta pa
veikslų galeriją. Ateistinės 
propagandos muziejumi pa
versta Šv. Kazimiero šventovė 
pasityčiojimui iš religijos ir 
iš katalikiškos tautos.

“Lietuvos šauksmas”
Pradėdamas skyrių apie 

“Lietuvos šauksmą” (tuo vardu 
yra išėjęs Venezuelos spaudo
je pasirodžiusių straipsnių 
rinkinys), kun. Manuel Diaz 
kalbėjo apie Hitlerio ir Sta
lino suokalbį, slaptąją Rib- 
bentropo-Molotovo sutartį, 
kurios dėka Baltijos valsty
bės buvo okupuotos ir anek
suotos. Iliustracijai parody
tos straipsnių antraštės, tu
rinčios ryšį su krikščionybės 
sukaktimi. Galiausiai paskir
tas specialus iliustruotas sky
rius “Lietuvos Katalikų Baž
nyčios kronikai”. Kun. Manuel 
pažymėjo, jog Venezuela jau 
yra pilnai susipažinusi su lie
tuvių problema ir kad Vene
zuelos spauda remia lietuvių 
siekimą atgauti laisvę bei gy
venti nepriklausomai.

Programa baigta spalvotais 
Lietuvos gamtovaizdžiais, dar 
kartą kun. Manuel pabrėžiant 
tautos troškimą atgauti nepri
klausomybę. Paskutinis vaiz
das — šeima prie Kūčių stalo, 
dalinasi šventąja plotkele. Tai 
Kristaus taikos linkėjimas 
savo šeimai ir visam pasauliui.

Venezuelos spauda ir televi
zija išreiškė viltį, kad valsty
binė pašto įstaiga IPOSTEL 
išleis šia proga pašto ženklų 
seriją, kaip tai padarė Vati
kanas. Šiam projektui pritari
mas buvo seniai gautas, tačiau 
atšiaurūs politiniai vėjai “iš 
kairės” ženklų spausdinimą 
“nupūtė” iki šios dienos. Lau
kiama galutinio atsakymo.

Tautiečių talka
Visai eilei mūsų tautiečių 

priklauso nuoširdi padėka už 
aktyvų prisidėjimą prie šios 
religinės-tautinės manifesta
cijos. Būtina padėkoti Algiui 
Dugnui ir jo šeimai ir inž. An
tanui Šulcui, kurie įtikino 
chorvedį Ruben Velazco pro- 
gramon įtraukti lietuviškas 
giesmes. Negalima užmiršti 
specialiai lėktuvu iš Barquisi- 
meto atskridusios, tautiniais 
drabužiais pasipuošusios Ma
rytės Eidrigevičiūtės, kuri apy
linkės valdyboje eina vicepir
mininkės pareigas. Marytei 
šioji auka nebuvo per didelė. 
Liturginius tekstus skaitė Al
dona Šulcaitė, inž. Antanas 
Baronas ir Marija-Elena Rosa
les. Garbės sargyboje — Sau
lius ir Luis Rosales.

Seniausias krašto dienraštis 
“La Religion”, plačiai aprašy
damas ir iliustruodamas šį 
renginį, sveikino Venezuelos 
Lietuvių Bendruomenę ir Lie
tuvių katalikų misiją, vertin
dama garbės pirmininko ir mi
sijos globėjo pastangas daryti 
visa, kad Lietuvos krikščiony
bės 600 metų sukaktis būtų at
švęsta kuo iškilmingiausiai.

Red. pastaba. Minėtai pro
gramai televizijoje daug kas 
talkino, tačiau pagrindinis 
jos organizatorius, mūsų ži
niomis, buvo šio pranešimo 
autorius dr. V. A. Dambrava.

“Mes turime būti pavergtųjų balsu ”
Tai pareiškė kardinolas Bernardinas Čikagoje didingoje Lietuvos krikščionybės sukakties iškilmėje

Lietuvos krikščionybės su
kakties minėjimas, pagrindinis 
Amerikoje, vyko Čikagoje pla
čiu mastu: pamaldų tridieniu, 
akademija ir literatūros vaka
ru, simfoniniu koncertu, paro
domis ir pobūviais.

Pradinės pamaldos
Pradėta padėkos Mišiomis 

Šv. Antano parapijos švento
vėje, kurios buvo aukojamos 
kaip tik Padėkos dieną, lap
kričio 26, dėkojant Dievui už 
600 metų Lietuvos krikščio
nybės ir už malonę susilauk
ti mūsų tautos palaimintojo 
arkiv. Jurgio Matulaičio, ku
ris ir šią šventovę pašventino. 
Mišias aukojo vysk. P. Baltakis, 
vysk. V. Brizgys, vysk. A. Deks- 
nys ir per 20 lietuvių kunigų.

Šv. Rašto skaitymus atliko 
sės. M. Paulė, provinciolė Ne
kaltai Pradėtosios M. Marijos 
seserų, kurias arkiv. Jugis Ma
tulaitis įsteigė, ir sės. M. Joa- 
nella Fayert, provinciolė sės. 
kazimieriečių, kurioms arkiv. 
J. Matulaitis padėjo parengti 
savąją konstituciją.

Kun. dr. V. Rimšelis, provin- 
ciolas lietuvių marijonų kon
gregacijos, kurią arkiv. J. Ma
tulaitis atnaujino, turiningu 
pamokslu išryškino lietuvių 
tautos kelią į krikščionybę ir 
arkiv. J. Matulaičio vaidmenį.

Parapijos choras, vad. M. 
Prapuolenio, giedojo G. Šukio 
Mišių dalis ir lietuviškas gies
mes: F. Strolios “Mūsų rankos, 
o Dieve” (žodžiai kun. St. Ylos), 
Č. Sasnausko “Marija, Marija” 
(žodžiai Maironio) ir K. Kavec- 
ko “O Kristau, pasaulio Valdo
ve” (žodžiai B. Brazdžionio).

Pamaldos, parapijos admi
nistratoriaus kun. dr. J. Ša- 
rausko sumaniai suorganizuos 
tos, sudarė vertingą šventės 
pradžią.

Dvi parodos
Tos pačios dienos vakare 

vysk. P. Baltakis atidarė Br. 
Kviklio Čiurlionio galerijoje 
surengtą labai plačios apim
ties vaizdinę-dokumentinę pa
rodą “Krikščioniškoji Lietu
va”, pradedant Mindaugo krikš
tu, baigiant šio meto priespau
da Lietuvoje, sukakties minė
jimo atgarsiais Lietuvoje, Ro
moje ir visame pasaulyje. Vysk. 
A. Deksnys padėkojo rengėjui , 
Br. Kvikliui už didelės reikš
mės darbą.

Tame pačiame Jaunimo 
centre buvo surengta ir kita 
vertinga paroda - “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios kronikos”. 
Atidaromąjį žodį tarė Vytau
tas Skuodis, iškeldamas “Kro
nikos” reikšmę ir padėkoda
mas parodos rengėjui kun. K. 
Kuzminskui bei jo bendradar
biams.

Paskaita
Kitą dieną įvyko akademija 

ir literatūros vakaras Marijos 
aukštesn. mokyklos auditori
joje. Po vykdomojo komiteto 
pirm. J. Kavaliūno atidaromo
jo žodžio ir vysk. P. Baltakio 
invokacijos kun. dr. Antanas 
Paškus skaitė gilaus turinio 
paskaitą “Į ką mus kviečia tau
tos krikštas?”, iškeldamas di
delę krikščionybės reikšmę 
mūsų tautai ir primindamas 
mūsų vaidmenį, kai Kristus 
Lietuvoje yra dar Kalvarijos 
kelyje. Po paskaitos buvo pri
imti sveikinimai Šv. Tėvui, 
prez. R. Reaganui, JAV vysku
pų konferencijai, Lietuvos 
vyskupų konferencijai ir visai 
kovojančiai lietuvių tautai.

Sukakčiai paminėti buvo pa
skelbti poezijos ir dramos 
konkursai. Poezijos konkur
są laimėjo kun. Leonardas 
Andriekus poezijos rinkiniu

NAUJOS PAŠTO KAINOS

I klasės laiškai

STANDARTINIAI PER DIDELI

iki 30 gramų
virš 30 

iki 50 gramų iki 30 gramų
virš 30 gramų 
iki 100 gramų

Kanadoje 37 et. 57 et. 47 et. 74 et.
Į J. A. V. 43 et. 63 et. 53 et. 91 et.

Tarptautiniai

iki 20 gramų

74 et.
virš 20 

iki 50 gramų 

$1.15
virš 50 

iki 100 gramų 

$1.82

nuo 1988 metų sausio 1 dienos
.lųL. r n . • O ‘ 'v ■ n >» C* -šUtBDĖ. :oįo"tji •->'>,<<>/< •>«,.

1234 XfzXc-A
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K4-A OB3

147- C»cįtJi<S Stzuctį 
LENNOXVILLE, C^tloic 
J1M 1P9

Specialios tarnybos
Certifikuota siunta .......................................................$ 1.55*
Registruota siunta........................................................$ 2.70*
Greitoji siunta (Special Delivery)

Vietinis tarifas (siunta adresuota toje 
pačioje pašto kodo zonoje) ................................. $ 1.83*
Normalus tarifas (siunta adresuota
kitoje pašto kodo zonoje ..................................... $ 2.63*

•plius atitinkamas priedas
Greičiau, efektingiau
Automatinės Kanados pašto mašinos skirsto siuntas 
greitai, efektingai ir ekonomiškai. Tos mašinos betgi 
skirstyti gali tiktai tam tikro dydžio laiškus. Per didelio 
formato laiškus reikia skirstyti rankomis. Tai lėtesnis, 
mažiau efektingas ir brangesnis būdas.

DIDŽIŲJŲ LAIŠKU KAINOS
• Kanadoje
Asmeninės siuntos
Asmeniniais laiškais per didelio formato yra 
laikomi tie, kurie yra didesni už standartinius:
• didžiausias standartinis dydis yra 

255 mm x 150 mm (10”x 57/s”)
• didžiausias standartinis storis - 5 mm (3/ib”)

Verslo siuntos
Per didelio formato siuntos tarifas taikomas kiekvienai 
verslo siuntai, peržengiančiai maksimumo bei minimumo 
ribas ir neturinčiai tikslaus pašto kodo.
Maksimalinis ir minimalinis formatas yra toks:
• maksimalinis standartinis formatas yra 

255 mm x 150 mm (10”x57/8”)
• minimalinis standartinis formatas-

140 mm x 90 mm (5 '/2”x 35/s”).
Maksimalinis standartinis storis - 5 mm (3/ie)

• Verslo siunta yra tokia, kuri pažymėta skaitiklio 
įspaudu arba pašto leidimu.

• Į J.A.V.
Per didelio formato siuntos tarifas taikomas visom 
pirmos klasės siuntom (asmeninėm ir verslinėm), 
kurios peržengia šias dydžio ribas:
• 255 mm (10”) ilgio
• 150 mm (5 7/b) aukščio
• 5mm (’Zis”) storio
Grąžinimas siuntėjui
Prieš išsiųsdami savo siuntą pažiūrėkite, ar pažymėtas 
pašto kodas, patikrinkite ar pakankamai apmokėta, 
pagal formato dydį. Visi laiškai, kurie nėra pakankamai 
apmokėti, bus grąžinami siuntėjui.
Pašto sistema geriausiai veikia, kai su ja bendradarbiaujate.

CANADA POST CORPORATION 
Our commitment: better service for you.

“Balsai iš anapus”, o dramos - 
Anatolijus Kairys penkių veiks
mų drama “Krikšto vanduo”. 
Laureatui L. Andriekui atei
tininkų premiją įteikė Ateiti
ninkų federacijos vadas Juo
zas Polikaitis, o laureatui A. 
Kairiui - Lietuvių fondo valdy
bos pirmininkė Marija Reinie
nė ir sukakties komiteto atsto
vas kun. Viktoras Dabušis.

Literatūros vakaras
Literatūros vakarą pradė

damas, K. Bradūnas kvietė da
lyvius pasiklausyti lietuvių 
kūrybos žodžio, kurį skaitė 
keturi rašytojai, šiemet apdo
vanoti premijomis: L. Andrie
kus iš jau minėto poezijos rin
kinio, A. Kairys iš savo premi
juotos dramos, Česlovas Grin- 
cevičius iš savo premijuotos 
knygos “Vidudienio varpai” ir 
Bern. Brazdžionis visą pluoš
tą savo kūrybos. Pabaigai K. 
Bradūnas paskaitė savo eilė
raštį iš leidinio “Krikšto van
duo” ir šį vakarą skyrė Lietu
vos atgimimo dainiaus Mairo
nio šių metų sukakčiai.

Pamaldos už Lietuvą
Lapkričio 28 d. lietuviai rin

kosi Mišioms už Lietuvą į Šv. 
M. Marijos Gimimo šventovę. 
Mišias koncelebravo vysk. P. 
Baltakis, vysk. V. Brizgys, vysk. 
A. Deksnys ir vysk. A. Abra- 
mowicz su 30 kunigų, įspūdin
gai giedant 60 balsų parapijos 
chorui su 16 instrumentų or
kestru kun. G. Šukio Mišias ir 
lietuviškas giesmes. Pradėjo 
su J. Dambrausko “Malda už 
Tėvynę”, o vėliau visi daly
viai įsijungė su “Dievas mūsų 
prieglauda”, vyskupams ir ku
nigams procesijoj žengiant 
prie altoriaus su daugelio or-, 
ganizacijų vėliavų palyda.

Po Šv. Rašto skaitinių ang

liškai (sės. Margaret Mary) ir 
lietuviškai (Juozas Polikai
tis) evangeliją lietuviškai skai
tė klebonas kun. Antanas Za
karauskas. Iš Vokietijos atvy
kęs. vysk. Antanas Deksnys 
pasakė turiningą pamokslą, 
pavaizduodamas krikščionybės 
kelią ir jos reikšmę Lietuvos 
gyvenime. Chorui giedant Be- 
ethoveno “Jį šlovin amžiai”, 
aukų procesijoj V. Skuodis ne
šė koplytėlę, kitas buv. Sibi
ro kalinys P. Vaičekauskas - 
Sibiro lietuvaičių maldakny
gę, ateitininkės giedrininkės 
- Nijolei Sadūnaitei suteiktą 
žymenį padėkoti Dievui už ti
kėjimo lietuvių tautai malonę, 
o jaunučiai - duoną, vyną ir 
vandenį.

Vėliau choras įspūdingai 
giedojo J. Gruodžio “Tėve mū
sų”, Haendelio “Alleluja Cho
rus” ir baigė Beethoveno 
“Džiaugsmo giesme”. Visi daly
viai sugiedojo Lietuvos him
ną. Choro vadovas - A. Linas, 
pavaduotojas - K. Skaisgirys. 
Vargonais grojo M. H. Mondei- 
kaitė-Kutz. Klebonui A. Zaka
rauskui pakvietus visus į para
pijos salę kavai ir užkandžiams, 
ilgai buvo dalintasi didingos 
šventės įspūdžiais.

Iškilus koncertas
Vakare - simfoninis koncer

tas Morton aukštesn. mokyklo
je. Didžiulė auditorija ir erd
vi scena sutalpino 70 instru
mentų orkestrą ir didelį Lie
tuvių operos chorą. Pradėta 
K. Jakubėno kūriniu “De pro- 
fundis”, kur Bern. Brazdžio
nio žodžiais šaukiamasi Vieš
paties pagalbos šiuo Lietuvai 
sunkiu metu. Simfonine poema 
“Jūra”, M. K. Čiurlionio su
kurta dideliam orkestrui, ir K. 
V. Banaičio operos “Jūratė ir 
Kastytis” pirmuoju veiksmu 
klausytojai buvo nukelti į Bal
tijos pajūrį. Programa baig
ta Maironio “Lietuva brangi”, 
J. Naujalio sukurta ir J. Juze-

(Nukelta į 6-tą psl.)
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(Atkelta iš 5-to psl.) 
liūno išplėtota. Solistai - D. 
Mongirdaitė, D. Stankaitytė, 
T. Feerer ir M. Prapuolenis.

“Jūratės ir Kastyčio” ištisą, 
nesutrumpintą pirmąjį veiks
mą lietuviškoji visuomenė gir
dėjo pirmą kartą, Arūnui Ka
minskui jį suorkestravus. Jis 
suorkestravo ir “Lietuva bran
gi”. Atliktas didžiulis darbas. 
Už šią aukšto lygio muzikos 
šventę didelė padėka priklau
so solistams, operos chorui 
ir ypač šio renginio sielai - 
dirigentui Arūnui Kaminskui, 
Lietuvos nemačiusiam, bet pa
rodžiusiam daug meilės Lietu
vai ir lietuviškai muzikai. Jis 
parengė operos chorą ir isto
rinėms sukakties iškilmėms 
Romoje, kurios labai iškėlė 
Lietuvos vardą.

Mišios katedroje
Didžiosios istorinės šven

tės kulminacija - įspūdingos 
pagrindinės Mišios katedro
je su kardinolu Juozapu Ber
nardinu. Nežiūrint lietingo 
oro, suvažiavo per 1800 lietu
vių, perpildydami katedrą. Mi
šių su kardinolu celebruoti 
atvyko vysk. P. Baltakis, vysk. 
V. Brizgys, vysk. A. Deksnys, 
vysk. A. Abramowicz ir arti 40 
lietuvių kunigų. Dalyvavo taip 
pat ev. liut. vysk, pareigas ei
nąs J. Juozupaitis ir kun. H. 
Dumpys. Jų procesiją altoriaus 
link praleido prie tako susto
ję ateitininkų, neolituanų, 
skautų, šaulių, vyčių ir vete
ranų atstovai su vėliavomis 
ir tautiniais drabužiais pasi
puošusios “Grandies” ansamb
lio šokėjos. Procesijoje, kaip 
ir per Mišias Šv. Antano ir Ma
rijos Gimimo šventovėse, daly
vavo taip pat popiežiaus žyme
nimis pagerbti Marija ir Anta
nas Rudžiai, užimdami vėliau 
jiems presbiterijoje skirtą 
vietą.

Alf. Mikulskio “Tautines Mi
šias už kenčiančią Lietuvą” ir 
lietuviškas giesmes giedojo 
didžiulis jungtinis Klivlando, 
“Dainavos”, Šv. Kazimiero se
serų ir Lietuvos vyčių choras, 
iš viso 115 balsų, diriguojamas 
šės. Terėsės Phpšytės, Emili- 

'''jti'š' Šakadolskiėhėš ir Ritos 
'Kliorienės, Muzikos komisi
jos pirmininkės, kuriai vado
vaujant visas giedojimas bu
vo tvarkomas ir pats sukakties 
giesmynas buvo parengtas, to
rontiškei Daliai Viskontienei 
bei kitiems komisijos nariams 
talkinant. Chorą darniai pa
pildė Čiurlionio kanklių an
samblis, vad. O. Mikulskienės, 
atvykęs iš Klivlando, birby
nių grupė, vad. B. Pakšto, ir 
kiti instrumentalistai. Vargo
nais grojo R. Mockus.

a Šv. Kalėdų ir Naujų metų Gį) 
n proga, nuoširdžiai sveikiname

gimines, draugus ir pažįstamus,
:jff: linkime džiugių ir sveikų metų -

Anicetas ir Francis Pavilauskai 
(Praleista Tautos fondo sąraše kalėdiniame “TŽ” nr.)

AfA 
VIKTORUI TADARAUSKUI

Lietuvoje mirus, '

broliui prelatui dr. JUOZUI TADARAUSKUI, ir 
visiems giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą 
liūdesio valandoje -

M. Rutkevičienė
I. Power ir šeima

Procesijos metu galingai 
skambėjo “O Kristau, pasaulio 
Valdove”, po to “Dievas mūsų 
prieglauda ir stiprybė”, ta pa
ti, kuria lietuvis nuo seno guo
dėsi sunkioj valandoj ir kuria 
būdavo pradedamos ir dainų 
šventės nepriklausomoje Lie
tuvoje. Po Šv. Rašto skaitymų; 
angliškai - Lietuvos vyčių pir
mininko Fr. Petrausko, lietu
viškai - Aldonos Zailskaitės, 
Evangelijos - lietuviškai kun. 
A. Zakarausko, visų dėmesys 
nukrypo į kardinolą, išėjusį 
sakyti pamokslo. Apžvelgda
mas Lietuvos krikščionybės 
kelią ir Dievo vaidmenį jame, 
pareiškė: “Noriu, kad žinotu
mėte, jog aš solidarizuojuosi 
su jumis ir visais jūsų tautie
čiais, Lietuvoje tebegyvenan
čiais. Mes privalome jų niekuo
met neužmiršti ir neapleisti. 
Mes turime būti jų balsu pa
saulyje, reikalaujantys jų tei
sių pripažinimo”. Šie kardi
nolo žodžiai susilaukė karšto 
visų dalyvių plojimo.

Visi dalyviai užsidegė žvaku
tes nuo “Grandies” šokėjų, už
sidegusių jas nuo altoriaus 
žvakių. Atnaujinami krikšto 
pažadai, vadovaujant vysk. P. 
Baltakiui. Nešamos aukos: 
Vytautas Skuodis - Lietuvos 
žemės saują, Jonas Kavaliūnas 
- Rūpintojėlį, Gintė Damušy- 
tė - vyną, Vaclovas Kleiza - 
duoną, choras gieda pagal B. 
Augino žodžius P. Palio sukur
tą “Tremtinio maldą”.

Vėl įspūdingas momentas, 
kai “Grandies” mergaitės pasi
puošusios tautiniais drabu
žiais, su žvakutėmis rankose 
atlieka imituotą “Sadutės” 
šokį apie altorių.

Į pabaigą kardinolas kvie
čia lietuviškai sugiedoti “Tė
ve mūsų”. Choras gieda J. Gruo
džio melodiją.

Komunijos metu galingai ai
di giesmė “Kristui Karaliui”, 
torontiškio Jono Govėdo Lie
tuvos krikščionybės sukakčiai 
sukurtą pagal iš okup. Lietu
vos gautus nežinomo autorius 
žodžius, maldaujančius palai
mos Lietuvai, mūs brangiai 
šaliai, o B. Budriūno giesme 
“Neapleiski mūsų” šaukiama
si Maironio žodžiais Marijos, 
kdd užtartų pas Visagalį, kad 
mums grąžintų mūsų šalį, kad 
laisvės dienas grąžintų tėvynei.

Pabaigoje tarė žodį vysk. P. 
Baltakis, paminėdamas, kad 
mūsų sukaktis tapo pasauline 
krikščioniškojo solidarumo 
manifestacija, kad tautų isto
rijoje lemiamą žodį turi Die
vas ir kad todėl reikia maldos 
ir dvasinio atsinaujinimo. Dė
kojo rengėjų komitetui, ypač 
kardinolui J. Barnardinui, ku
riam įteikia, L. Stukienės lydi

mas, gražiai įrėmintą sukak
ties medalį. Įteikė medalius 
taip pat ev. liut. vyskupo pa
reigas einančiam J. Juozupai- 
čiui ir kun. H. Dumpiui.

Mišioms pasibaigus, cele
brantams procesijoj išeinant, 
jungtinis choras ir visi daly
viai galingai giedojo Č. Sas
nausko “Apsaugok, Aukščiau
sias” (žodžiai Maironio).

Po Mišių kardinolas pasi
rašė peticiją Gorbačiovui, kad 
būtų grąžinta tikintiesiems 
Vilniaus katedra, Lietuvos 
krikščionybės lopšys, dabar 
paversta meno galerija, ir Šv. 
Kazimiero, Lietuvos globėjo, 
šventovė Vilniuje, dabar pa
versta ateistiniu muziejumi. 
Po kardinolo šią peticiją čia 
pat katedroje pasirašė vysk. 
P. Baltakis, vysk. V. Brizgys, 
vysk. A. Deksnys, vysk. A. Ab
ramowicz, Vytautas Skuodis, 
nepriklausomos Lietuvos pas
kutinės (laikinosios) vyriau
sybės narys Adolfas Damušis, 
gen. konsulas Vaclovas Kleiza 
ir kiti.

Tai buvo triumfalinė lietu
vių šventė. Ja pasidžiaugti, su 
choristais pabendrauti ir jiems 
padėkoti buvo susirinkta į di
džiąją Jaunimo centro salę. 
Vaišes parengė Aldona Palu- 
kaitienė ir jos darbščiosios 
talkininkės.

Sukakties iškilmių metu 
Čikagoje įvyko taip pat Ame
rikos lietuvių katalikų fede
racijos kongresas, kuris ver
tas atskiro dėmesio. J. K.

Čikagos kardinolas J. BERNARDINAS, atlaikęs Lietuvos kriščionybės 
sukakties pamaldas savo katedroje, pasirašo peticiją Gorbačiovui dėl Lie
tuvos šventovių grąžinimo Lietuvos tikintiesiems. Šalia kardinolo - vysk. 
A. DEKSNYS ir gen. konsulas V. KLEIZA Nuotr. J. Tamulaičio

AfA 
MAGDALENAI SELIOKIENEI 

mirus,
vyrui ALFONSUI, dukrai ELVYRAI, žentui ANTANUI 
ŠELMIAMS ir visiem kitiem giminėm reiškiame nuošir
džią užuojautą-
Wasaga Beach, Ont. Pranas ir Magdalena Juozaičiai

AfA 
BRONEI VASILIAUSKIENEI 

mirus,
jos brolį LEONARDĄ KIRKILį, Toronto lietuvių sporto 
klubo “Vytis” garbės narį ir nuolatinį rėmėją, nuošir
džiai užjaučiame bei kartu liūdime -

TLSK "Vytis" valdyba ir nariai

AfA 
JURGIUI DRŪČIUI 

mirus Suvalkų trikampyje,
dukras - MARYTĘ ČEBATORIENĘ, ONUTĘ STEP- 
ŠIENĘ su šeimomis bei visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame -

P. J. Z. D. Gurklių šeima

AfA 
JUSTINUI ŽEMAIČIUI

Lietuvoje negrįžtamai iškeliavus amžinybėn, broliams 
- JUOZUI ŽEMAIČIUI, dr. PETRUI ŽEMAIČIUI, jų 
šeimoms, giminėms, artimiesiems reiškiame nuoširdžią 

užuojautą ir kartu liūdime -
K. J. Dervaičiai J. A. Zubrickai

A. A. Šetikai

NORITE PAKEISTI JŪSŲ 
NUOSAVYBĖS ĮVERTINIMĄ?
Jūs dar turite laiko paduoti prašymą dėl jūsų 1987 m. 
nuosavybės įvertinimo, jeigu jūs galvojate, kad jūsų 
namas arba biznis nuosavybė buvo neteisingai įver
tinta. Šis įvertinimas yra svarbus, nes jis nustatys jūsų 
nuosavybės mokesčius 1988 metams. Nuosavybės 
nustatyta vertė yra dauginama iš miesto ir mokyklos 
“mill rates”, tam kad nustatyti jūsų nuosavybės 
mokesčius.
Notice of Property Valuation buvo išsiųstos tiems 
savininkams, kurių nuosavybės vertė pasikeitė nuo 
praeitų metų. Open House informacijos susirinkimai 
vyko jūsų gyvenamajame rajone ir jūs turėjote gali
mybę užduoti klausimus bei išsiaiškinti klaidas.
Assessment Roll buvo nusiųstas į jūsų miesto 
valdybą 1987 m. gruodžio 22 d. Jūs galite peržiūrėti 
šį “Roll” jūsų miesto valdybos įstaigoje normaliomis 
darbo valandomis. Jeigu jūs galvojate, kad jūsų 
nuosavybė buvo neteisingai įvertinta ir jūs dar 
neužregistravote savo prašymo, jūs dar turite laiko iki 
1988 m. sausio 12 d. pristatyti prašymą į Assessment 
Review Board. Prisiminkite, jeigu jūs ir negavote 
Notice of Property Valuation, jūs vistiek turite teisę 
paduoti prašymą.

AfA 
OLGAI MURNIKIENEI 

iškeliavus amžinybėn,
nuoširdžiai užjaučiame giliame liūdesyje likusias velionės 
dukras - ELZĘ SIMONAVIČIENĘ ir VILMĄ GAPUTIE- 
NĘ, jų šeimas, kitus artimuosius bei kartu liūdime -

Toronto skautininkių draugovė

Prašymų pristatymo paskutinė diena — 
1988 m. sausio 12 d.

Assessment Review Board yra nepriklausoma komi
sija, pavaldi Ontario Teisingumo Ministerijai. Šios 
komisijos tikslas yra suteikti jums dar vieną galimybę 
dėl nuosavybės jvertinimo pakeitimo, jeigu jūs galvo
jate, kad jūsų įvertinimas neatitinka panašios 
nuosavybės jūsų gyvenvietėje. Ši Review Board yra 
paprastesnė ir lengviau prieinama, negu teismas. Jūs 
galite atstovauti savo bylą asmeniškai, galite turėti 
advokatą arba draugą ar giminę, kuris jus atstovautų. 
Paduoti prašymams jūs galite naudoti Notice of Ap
peal formas, kurios gaunamos iš Assessment Review 
Board, Regional Assessment Office arba iš jūsų 
miesto valdybos įstaigos. Jūs taip pat galite naudoti 
Notice of Property Valuation antrą pusę arba jūs galite 
rašyti laišką, nurodant nuosavybės adresą ir “roll 
number”, kartu su prašymo priežastimis. Prašymai 
turi būti siunčiami į Regional Registrar, Assessment 
Review Board žemiau nurodytu adresu.
Kai kuriose Ontario provincijos vietose jūs galite reika
lauti dvikalbės (anglų/prancūzų) Appeal Board. Pra
šome nurodyti užpildant prašymą, jeigu jums

Ontario

reikalingos šios paslaugos.

FOR:
The Cities of Toronto. 
Etobicoke and York
CONTACT:
Regional Registrar 
ASSESSMENT 
REVIEW BOARD 
MINISTRY OF THE 
ATTORNEY GENERAL 
80 Bloor St. W„ Ste. 701 
Toronto, Ontario M5S 1L9

FOR:
The Cities of North York & 
Scarborough and the 
Borough of East York
CONTACT:
Regional Registrar 
ASSESSMENT 
REVIEW BOARD 
MINISTRY OF THE 
ATTORNEY GENERAL 
Sheppard Centre 
2 Sheppard Ave. E., Ste. 605 
North York, Ontario M2N 5Y7
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AfA
buvusiam Sibiro tremtiniui inžinieriui

JUOZUI BARISUI
mirus Lietuvoje,

brolius - VYTAUTĄ su žmona EMILIJA, BRONIŲ su
žmona ERNA bei šeimomis nuoširdžiausiai užjaučia -

Windsor, Ont. Sofija ir Eduardas Zatorskiai

BRANGIAM TĖVELIUI

AfA 
ANTANUI DIRSEI

Floridoje mirus,
dukrą LORETĄ jos vyrą ROBERTĄ, žmoną GENĘ 
ir visus artimuosius didžioje skausmo valandoje 

nuoširdžiai užjaučiame -

A. Čerškienė ir mama S. A. Čerška i
V. R. Valaičiai H. Kairienė

MYLIMAM TĖVELIUI

AfA
VIKTORUI JANKAUSKUI

Punske mirus,
dukras - GIEDRĘ SLABOSEVIČIENĘ, RŪTĄ KU
LIEŠIENĘ, SALOMĖJĄ ŠUKIENĘ, jų šeimas bei ar
timuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

A. P. R. Kružikai
A. V. Dobilai
O. S. Kiršinai



Torontiškio teatro “Aitvaras” aktoriai, suvaidinę Vytauto Alanto dramą “Aukštadvaris” 1987 m. gruodžio 13 d. 
Toronto Lietuvių namuose. Pirmoje eilėje iš kairės: V. Štuikys, E. Čižikienė, L. Vytė, A. Dargytė-Biškevičienė; 
antroje eilėje: B. Tarvydas, V. Taseckas, A. Totoraitienė, E. Dauguvietytė-Kudabienė (režisierė), A. Kynas, S. Ra
manauskas, P. Imbrasas, S. Ilgūnas (grimuotojas) Nuotr. R. Tarvydienės

“Aukštadvaris” Toronte

Tautybių festivalis, pagerbęs lietuvius
Per tris dienas — 60.000 žiūrovų Milvokės mieste . Puikiai pasirodė Toronto “Gintaras”

“International Insitute of 
Wisconsin” jau 44 metai rengia 
tautybių festivalį, pagerbda
mas Wisconsine apsigyvenu
sias etnines grupes. 1987 m. 
lapkričio 20-22 d.d. lietuviams 
buvo proga būti dėmesio cent
re. Iš daugiau kaip 40 etninių 
grupių šiemet lietuviai buvo 
pagerbtoji grupė.

Festivalio programa ir su
venyrai buvo papuošti lietuviš
kais motyvais. Jauna lietuvai
tė Kristina Milašiūtė reklama
vo festivalį - jos nuotrauka puo
šė plakatą, Ramunė Kubiliūtė, 
kaip “Miss Holiday Folk Fair” 
turėjo progos pasirodyti tele
vizijos reklamose apie festi
valį. Kitaip sakant, “Interna
tional Institute of Wisconsin” 
panaudojo lietuvius, kai rei
kėjo parodyti festivalio etni
nių grupių įvairumą.

Seniausias festivalis
“Holiday Folk Fair” rengia

ma kasmet savaitgalyje prieš 
JAV Padėkos dieną. Festiva
lis laikomas didžiausiu ir se
niausiu tos rūšies renginiu Š. 
Amerikoje. Jis rengiamas po 
vienu stogu “Mecca” arenoje, 

- kur rungtyniauja Milwaukee' 
prdfestbhalios sporto koman
dos.

Šiemet “International Insti
tute of Wisconsin” spaudos at
stovė Aenone Rosario prane
šė, kad per tris dienas lankė
si 60,439 žiūrovai (4000 ma
žiau negu 1986 m. kai kiniečiai 
buvo pagerbtoji grupė). Skau
tukai, mokyklinės grupelės, 
suaugusiųjų klubai ir daug ki
tų žiūrovų atvažiuoja iš viso 
Wisconsino ir net iš kitur ap
žiūrėti kultūrinių rodinių, 
paragauti maisto, nusipirkti 
rankdarbių, pažiūrėti tauti
nių šokių.

Lietuvių pastangos
Lietuvių Wisconsine nedaug, 

ir jie išsisklaidę. Daugiausia 
lietuvių yra Kenošoje ir Raci- 
nėje, kur veikia lietuvių para
pijos. Jau prieš daugelį metų 
maža grupelė Wisconsino lie
tuvių veikėjų pajėgė dalyvau
ti “Holiday Folk Fair” - par
davinėjo maistą, rodė meno 
kūrinius, rankdarbius, šoko 
didžiojoje arenoje. 1987 m. 
pavasarį, kai buvo oficialiai 
pranešta, kad lietuviai bus pa
gerbtoji grupė, į talką atėjo ir 
daugelis šiaurinės Čikagos 
priemiesčių lietuvių. Jau keli 
metai šiaurinės Čikagos lietu
viai talkina Wisconsino lietu
vių šokių grupei “Klumpėje”. 
Lemonto šokių grupė “Spindu
lys” ir lituanistinės mokyklos 
šokėjų ratelis prisidėjo prie 
festivalių tautinių šokių pro
gramos.

Šiemet lietuviai turėjo di
desnę naštą. Reikėjo lietuvių 
atstovų, kurie dalyvautų Insti
tuto posėdžiuose. Reikėjo lie
tuviams įrengti scenovaizdį 
didžiulėje “Mecca” arenoje. 
Reikėjo parūpinti tekstą, ku
ris būtų skaitomas per pagrin
dinius spektaklius. Reikėjo 
lietuvių patarimo kurią grupę 
kviesti ilgesnei programai 
spektaklyje. Kas yra buvęs 
“Holiday Folk Fair”, suprato 
lietuvių komiteto norą gražiai 
pasirodyti tokiai didžiulei 
publikai. Kiti čikagiečiai, ku
rie buvo kviečiami į talką, kaž
kaip nedrįso, nenorėjo ar nega
lėjo prisidėti. Likusieji turėjo 
sunkesnę naštą nešti.

Parodos
Buvo prašoma pinigų iš Lie

tuvių Fondo. Scenos pastatymo 

išlaidas jis iš dalies ir apmo
kėjo. Buvo organizuojamos 
įvairios parodėlės - rankdar
bių, fotografijų ir pan. Algiman
to Kezio “Lithuania-Through 
The Wall” paroda buvo sureng
ta Milwaukee banko pastate 
1987 m. lapkričio 11-25 d.d. 
Lietuvių juostos, tautiniais 
drabužiais aprengti maneke
nai ir pan. buvo rodomi Mil
waukee miesto centre. Lietu
vių komitetas suruošė blynų 
balių “International Insti
tute” patalpose prieš oficia
lų išrinkimą pagerbtąja gru
pe. Buvo renkamos lietuvių 
aukos įnašui prie Instituto 
paskirtos sumos. Pasiruoši
mo, planavimo ir darbų nema
žai. Čia paminėta tik dalis pa
gerbtosios grupės įsipareigo
jimų savųjų ir svetimųjų tarpe.

Milžiniškoje arenoje
Atėjo didysis savaitgalis. 

Lietuviai jau nuo trečiadienio 
vakaro salėje repetavo. Reikė
jo jiems dalyvauti pagrindinė
se repeticijose - buvo dvi pro
gramos dalys, kurios turėjo bū
ti kartojamos per visą savait
galį. Scena buvo įrengta trečia- 
d I ėn itf 1’fifMėši'TiėtEi -
viška rugiapjūtė: namelis,'ap
suptas tvorele, su eglaitėmis, 
lietuvišku kryžium, stalai pa
puošti staltiesėmis . .. Viskas 
turėjo atitikti gaisro apsaugos 
taisykles.

Lietuvių tautodailės insti
tuto atstovė atsivežė savo stak
les iš Čikagos, jas pastatė prie 
lietuvių kultūros skyriaus. Lie
tuviškų rodinių pardavimo sky
riaus rengėjai atsivežė savo 
ir kitų dailininkų paruoštas 
prekes. Iš Toronto atvykęs tau
tinių šokių ansamblis “Ginta
ras” stebėjosi arenos milžiniš- 
kumu, scenovaizdžio gražumu, 
“International Institute” sve
tingumu.

Penktadieno vakarą prasi
dėjo spektakliai, kai pirmąsyk 
apsivilkome tautiniais dra
bužiais. Savaitgalis pralėkė 
kaip fiziškai ii’ dvasiškai iš- 
semiantis sapnas.

Privažiavo ir lietuvių auto
busų iš Waukegano ir Čikagos. 
Atvyko lietuvių, kurie kasmet 
atvyksta į festivalį ir tokių, 
kurie pirmą sykį lankėsi festi
valyje. Nebuvusiems sunku pa
aiškinti, ką reiškia maišytis 
įvairių etninių grupių sūku
ryje. Tačiau galima pasakyti, 
kad atvykę pirmą sykį paža
dėjo grįžti 1988 m. (nors lie
tuviai nebus pagerbtoji grupė). 
Kai kurie žada atsikviesti sa
vo kitataučių draugų. Pirmos, 
antros, trečios ir bet kurios 
kartos amerikiečiai gali ką 
nors įdamous rasti tokiame 
festivalyje.

Torontiškio “Gintaro” ansamblio muzikantai ir “Klumpės” šokėjas tautinių grupių festivalyje Milvokės mieste 
1987 m. lapkričio 20-22 d.d. Iš kairės: J. Govėdas, L. Kairys, L Kuliavas (“Klumpė”), J. Balaišis Ntr. R. Kubiliūtės

Svečiai ir darbininkai
Dalyvavo festivalyje tauti

nių šokių žinovas ir “Vilties” 
žurnalo leidėjas-redaktorius 
Vytautas Beliajus, Lietuvos 
garbės konsulas V. Kleiza su 
žmona ir kiti.

Įvairiuose komitetuose dar
bavosi daugybė žmonių. Ko- 
pirmininkais buvo Teresė Bal
čiūnienė ir Stasys Milašius. 
Kiti komiteto nariai: Gedimi
nas Damašius, Vilija Sužiedė- 
lė, Ramutis Pliūra, Milda Neu- 
manienė, Vytautas Janušonis, 
Regina Narušienė, Giedrė Mi
lašienė. Svarbias pareigas at
liko Rima Binder, scenos pro
jektą paruošęs John Scheare, 
vaikų programoje lietuvišką 
senelį ir močiutę vaidinę Bro
nė ir Juozas Milašiai, prane
šėjams tekstą parašiusi Aure
lija Paukštelienė ir daug ki
tų asmenų.

Negalima užmiršti grakš
taus “Gintaro” mokytojų Ritos 
ir Juozo Karasiejų, Lemonto 
“Spindulio”, jaunių ir litua
nistinės mokyklos šokių rate
lio mokytojos - energingos Ra
sos Poskočimienės, audėjos 
Mildos Tamulienės, šiaudinu
kų kursams vadovavusios dr. 
Janušonienės, sekmadienio 
pamaldas atlaikiusio naujo
jo Kenošos klebono kun. Mi- 
čiūno, šokėjų, muzikantų ...

Ilgai neužmirš
1987 metų “Holiday Folk 

Fair” liks ilgai žiūrovų ir da
lyvių atmintyse. Jie atsimins, 
kad lietuvių muzika linksma, 
šokiai žaismingi, kultūriniai 
darbai dailūs, maistas skanus.

“International Institute” di
rektorius Alexander Dirtka ir 
jo štabas gal kai ko iš lietuvių 
irgi pasimokė. Maža etninė 
grupelė (lietuviai) gali suor
ganizuoti talką ir lėšas, kon
kuruoti net su didesnėm etni
nėm grupėm (pvz. 1986 m. pa
gerbtąja grupe kiniečiais). Ne
būtinai reikia atsigręžti į se
nąją tėvynę (1986 m. buvo pa
kviestos akrobatų grupės net 
iš Kinijos ir Taiwano). Gali
ma rasti aukštos kokybės ta
lentų (kaip Toronto “Ginta
ro”) pačių išeivių tarpe, tuo 
būdu išvengiant kartais keblių 
politinių situacijų tarp JAV 
išeivių ir jų kraštų (kaip buvo 
su kiniečiais ir kaip gal būtų 
buvę su lietuviais).

Lietuviai, nors ir išsisklai
dę, rengia ir rengs, prisidėjo 
ir prisidės prie savo gyvenvie
čių kultūrinio bei politinio gy
venimo. Etninių grupių festiva
liai, kaip Milwaukee “Holiday 
Folk Fair” sudaro visoms etni
nėms grupėms galimybę pasi
didžiuoti savo kilme ir pasi
dalinti savo vertybėmis su ki
tom tautybėm. R. K.

Č. SENKEVIČIUS

Kad susidomėjimas lietu
višku teatru dar nėra išblėsęs, 
parodė 1987 m. gruodžio 13 d. 
“Aitvaro” suvaidintas V. Alan
to “Aukštadvaris”. Toronto 
Lietuvių namų didžioji salė 
buvo pilna žiūrovų, turėjusių 
progos pustrečios valandos 
pasigėrėti gerai paruošta ir 
E. Kudabienės surežisuota 3 
veiksmų drama, kurios turiny 
— meilės, paveldėjimo ir įpė
dinystės problemos, senojo 
dvaro konservatyvių tradicijų 
saugojimas, esamų žemės tur
tų panaudojimo galimybės ir 
sukti keliai jų siekiant. Tai 
tartum prieš akis pastatytas 
senas paveikslas, kurio klasi
kinė romantika ne vienam šių 
dienų žmogui gali pasirodyti 
svetima. Tačiau pakankamai 
įtikinanti vaidyba bet kokio 
turinio scenos veikalą paver
čia “tikruoju pasauliu” su gy
vais žmonėmis ir tuo pačiu 
žiūrovą suriša su pasauliu 
už sceninės rampos.

Dramos centre — septinto
sios kartos senojo Žymantų 
dvaro paskutinis palikuonis 
Vincas Žymantas (Algirdas 
Kynas) ir jo mylima žmona 
Irena (Aldona Totoraitienė). 
Romantiška aplinka, graži 
meilė teikia jiedviem daug 
laimės akimirkų, ir penkeri 
vedybinio gyvenimo metai pra
bėgę kaip sapnas.

Tačiau nelemtas šešėlis per
sekioja juos kasdien — jie ne
gali turėti vaikų. Sena ir jau 
sirguliuojanti dvaro savinin
kė Morta Žymantienė (Aldona 
Dargyte-Byszkiewicz) dėl to 
labai pergyvena, nes užrašius 
dvarą savo sūnui, Aukštadva
ris po kurio laiko turėtų ati
tekti kitiems, nebe Žyman
tams, ir paveldėjimo tęstinu
mas būtų pakirstas.

Dėl tos sunkios problemos 
visa kaltė suverčiama marčiai, 
kurios senoji ir taip jau nie
kada nemėgo, nes sūnus ją pa
sirinkęs prieš jos valią. Dau
giau ji simpatizuoja jaunai 
agronomei-studentei Julei La- 
pėnaitei (Lana Vytė-Vaidila), 
kuri slaptai įsimylėjusi Vin
cą Žymantą.

Čia lygiagrečiai vystosi 
skirtingų interesų siekiai. 
Izidorius Jackūnas (Vytautas 
Taseckas), Irenos tėvas, pra
monininkas ir jo sūnus Vik
toras (Vytautas Štuikys), lau
kuose aptikę labai gero molio, 
kelia sumanymą statydinti 
plytinę ir iš to padaryti sau 
gražaus pelno. Užtvenkus upe
lį dargi ir elektros jėgainė 
atsirastų.

Iš esmės šiam sumanymui 
Vincas Žymantas pritaria, bet 
viską vykdyti norėtų koope- 
ratyviniu būdu, kad visi apy
linkės gyventojai galėtų ta 
pramone pasinaudoti. Jackū
nams, siekiantiems gryno sa
vanaudiškumo, tai nepriimti
na, ir jie pradeda veikti vie
ni. Tėvas netiki, kad be Žy
manto sutikimo būtų galima 
ką nors padaryti, bet suktas 
sūnus nenori pasiduoti ir ima 
regzti naują intrigą: prikal
ba Mykolą Žymantą (Benius 
Tarvydas) — gerti mėgstantį 
dvaro ūkvedį, tolimą Vinco 
giminaitį, kad šis jam padė
tų. Nesant tolimesnio dvaro 
įpėdinio, paranku dėti pastan
gas, kad juo taptų Mykolo sū

Kompozitoriaus kūriniai iškeliavo Australijon
A. a. Julių Gaidelį prisimenant po penkerių metų

V. SENUTA

1988 m. sausio 6 d. sueis pen- 
keri metai, kai su šiuo pasau
liu atsisveikino kompozitorius 
Julius Gaidelis, palikęs labai 
didelę spragą lietuvių muzikos 

nus Vincukas(Arvydas Slabo- 
sevičius). Be abejonės, tėvas 
ūkvedis tuo susidomi, ir jie
du pradeda veikti, nors kliū
čių pilna. Nueinama net iki 
Vinco Žymanto nužudymo pla
no, suvaidinant nelaimingą 
atsitikimą.

Tuo tarpu įpėdinystės spren
dimui jokios kitos išeities 
nebelieka, kaip tik Vinco ir 
Irenos skyrybos. Jų reikalau
ja vis labiau sirguliuojanti 
motina, jas siūlo ir daktaras 
Petras Jurkšys (Stepas Rama
nauskas). Nė vienas iš palies
tųjų apie tai nenori girdėti, 
nes jųdviejų meilė nenugali
ma. Daktaro bandymas įtikinti 
Ireną, kad pasitikrintų svei
katą, nueina niekais. Lieka 
kažkokia paslaptis, kurią Ire
na savo vyrui atidengia tik 
po labai ilgų ir sunkių pergy
venimų ir galutinio apsispren
dimo, padaryto jos pačios lais
va valia. Vyrui prisipažįsta, 
kad prieš vedybas gyvenusi su 
kitu vyru ir po aborto prara
dusi galią turėti vaikų. Po ši
to prisipažinimo ji išeinanti 
iš dvaro ir paliekanti laisvas 
rankas Vincui.

Baigmėje notaras (Petras 
Imbrasas) sveikina Vincą Žy
mantą, kuriam senoji Žyman
tienė testamentu užrašanti 
dvarą. Po jautraus Vinco ir 
Irenos atsisveikinimo įvyks
ta šiurpi tragedija. Irena, 
dar norėdama paskutinį kartą 
pavaikštinėti po parką, kur 
buvę tiek daug laimės valan
dų, eidama per lieptą, žūsta. 
Mat Viktoro prikalbėtas My
kolas Žymantas papjaustė 
liepto gijas suplanuoto “ne
laimingo atsitikimo” insce
nizacijai.

Įvykus šiai nelauktai trage
dijai, Mykolo Žymanto sukre
čiantis pergyvenimas dėl 
žmogžudystės ir jo paties 
lengvabūdiško sandėrio su 
Viktoru užsklendžia lygiagre
čiai vystytas intrigas. Aukš
tadvaris paliekamas Vinco ir 
Julės rankose. Senosios Žy
mantienės svajonė išsipildė 
— ji galinti ramiai numirti.

Kiek galima laukti iš mėgė
jų, AdsL.vgidintojai savo vaid- 
nienjs ątĮįjco gera). Reikia ma
nyti, kad šalia įdėto didelio 
darbo ir vaidmenų paskirsty
mas šį kartą bus prisidėjęs 
prie pasisekimo. Tačiau reži
sūros patirtis, kurią turi rež. 
E. Kudabienė ir jai talkinusi 
“Aitvaro” vadovė A. Dargyte- 
Byszkiewicz, tą pasisekimą 
bus nulėmusi. Daug darbo įdė
ta, milžinišką parko dekora
ciją piešiant. Tai A. Totorai- 
tienės nuopelnas. Šviesos — 
K. Juzumo, grimas — St. Ilgū
no, suflerė — A. Čižikienė. 
Atspausdintoje programoje 
galima buvo lengvai išvengti 
paprastų gramatinių klaidų.

Stebint patį jauniausią vai
dintoją Arvydą Slabosevičių, 
kilo mintis, ar ne laikas būtų 
susirūpinti vaikų teatru. Yra 
juk pakankamai trumpesnių ir 
ilgesnių veikaliukų, kuriuose 
galėtų vaidinti vieni vaikai. 
Kaip šokėjų grupės turi įvai
raus amžiaus narių, taip ver
tėtų ir teatrams orientuotis, 
nes prieauglis labai reikalin
gas. Ir savasis teatras yra bū
tinas. Tai juk nepamainoma 
lietuviško žodžio mokykla, 
kurios pakeisti joks kitas 
sambūris negali.

baruose. Jis yra sukūręs kanta
tas: “Apie Lietuvą”, “Kovoto
jai”, “Partizano motina”, “Lie
tuviškam žodžiui” ir kt., sep
tynias simfonijas, kurių “Ket
virta simfonija” Čikagos sim
foninio orkestro 1980 m. buvo 
atlikta ir parinkta “Pulitzer” 
premijai, bet dėl mūsų pinigi
nių bosų delsimo buvo pavė
luota ir negauta. Atrodo, kad 
simfoninė poema “Aliarmas” 
sukirmys neišvydusi pasaulio 
šviesos.

Gaidelio sukurta opera “Da
na” (libretas St. Santvaroj, su
skambėjo Čikagoje, bet nebu
vo visa parodyta, nes orkest
rantų unija “dėl laiko stokos” 
apkarpė. Anot kompoz. Gai
delio, buvo išmesta, kas buvo 
svarbiau, o palikta kas nesvar
bu. Opera “Mindaugas” nesu
spėta pastatyti, nes nebuvo 
užbaigta. Libretas A. Kairio. 
O kiek jis sukūrė dainų ir jas 
harmonizavo? Jos ir dabar dai
nuojamos Amerikos ir Kana-

(Nukeltą į 9-tą psl.)
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□ KULTOM WE VEIKLOJE
Niujorkietė dail. Elena Urbai- 

tytė 1987 m. spalio 27 — lapkri
čio 21 d.d. Niujorko “Phoenix” 
galerijoje surengė parodą “Dažyti 
paviršiai”, atspindinčią jos skulp
tūrinių bandymų ryšius su tapyba. 
Parodai ji panaudojo iš medžio, 
metalo ir drobės sukurtas, greta 
sustatytas formas, kurių paviršius 
nutapytas įvairiais dažais, perkirs
tas įstrižainėm linijom. Tokiomis 
sparnus primenančiomis formomis 
dail. E. Urbaitytė žadina žmogiš
kumo jausmus technologinėje vi
suomenėje. Lankytojams buvo ro
domos trijų ankstesnių jos paro
dų vaizdajuostės su kompoz. Fe
likso Bajoro muzika.

Rudeninę dailės darbų parodą 
spalio 30 - lapkričio 15 d.d. Čika
goje surengė antroji M. K. Čiur- 
liono galerija, 4039 Archer Avė. 
Parodoje dalyvavo šešiolika JAV 
gyvenančių lietuvių dailininkų. 
Tradicines premijas paskyrė ver
tintojų komisija, kurią sudarė 
dailininkai - Mikas Šileikis, Alek
sandras Marčiulionis ir Valenti
nas Ramonis. Galerijos direkto- 
riato pirm. inž. D. Adomaitis jas 
įteikė: M. Šileikio $600 premiją 
- dail. Stasei Grigaliūnienei už 
nutapytą “Apaštalą Judą”, pačios 
galerijos $500 - dail. Vladai Stan- 
čikaitei-Abraitienei už aliejinį 
tapybos kūrinį “Visatos dvasia ”, 
T. Petraičio $400 - dail. Irenai 
Šimkienei už spalvoto stiklo mo
zaiką “Regata”, garbės žymenį - 
dail. Ilonai Brazdžionienei už 
akrilika sukurtas “Šešias žąsis”.

Sol. Marytės Bizinkauskai- 
tės, soprano, koncertą spalio 
18 d. Čikagoje, didžiojoje Jau
nimo centro salėje, surengė Va
sario 16 gimnazijai remti komi
tetas, vadovaujamas pirm. K. Mil- 
kovaičio. Koncertas su pianisto 
Roberto Mockaus palyda buvo 
pradėtas lietuvių kompozitorių 
dainomis: K. V. Banaičio - “Už 
balto stalo”, “Mama sena, duktė 
maža”, “Liepė man motulė”, “Šė
riau, šėriau”, J. Kačinsko - “Ne
buvo ir nebus tokios šalies”, J. 
Siniaus - “Našlaitės rauda”, J. Ži
levičiaus - “Nuliūdimo valanda” ir 
“Ratai”. Lietuviškas dainas papil
dė trys vokiečių klasikų R. Straus- 
so ir R. Schumanno kūriniai. Kpn- 
ęęHą, wl.,M,, Pfeinkau^jlfc, bįįi- 
gė arijomis is G, Puccinio ’Ala- 
dame Butterfly", K. V. Banaičio 
"Jūratės ir Kastyčio”, J. Žilevi
čiaus “Raseinių Magdės”, F. Leha- 
ro "Linksmosios našlės”.

Kazio Bradūno poezijos vakarą 
ir lietuviškų lėlių parodą Bosto
ne 1987 m. lapkričio 15 d. suren
gė Lietuvių tautodailės instituto 
skyrius. Apie kaunietės Onos Ba- 
kanauskienės sukurtas lėles, ku
rių didelį rinkinį dabar turi Lie
tuvių tautodailės instituto Bos
tono skyrius, kalbėjo pirm. Saulė 
Šatienė. Liaudies menininkę O. 
Bakanauskienę labiausiai išgar
sino lėlių grupė “Lietuvių liau
dies muzikos instrumentų ansamb
lis”, laimėjusi pagrindinį “Auk
sinės povo plunksnos” prizą tarp
tautinėje etnografinių lėlių pa
rodoje Krokuvoje 1986 m. Dr. 
Juozas Girnius vakaro dalyvius 
supažindino su jiems mažiau ži
noma poeto Kazio Bradūno žurna
listine veikla, jo ilgus metus 
redaguotu kultūriniu “Draugo” 
priedu “Mokslas, menas, litera
tūra”. Savo poezijos kelią nušvie
tė pats K. Bradūnas, pateikdamas 
konkrečių pavyzdžių iš gausių 
poezijos rinkinių.

Lietuviškųjų studijų draugija 
Tasmanijos universitete Hobar- 
te 1987 m. rugsėjo 14 d. paminėjo 
tragišką šios Australijai priklau
sančios salos tyrinėtojo Olego 
Truchano mirtį prieš 15 metų. Jis 
gimė 1923 m. rugsėjo 22 d. Šiau
liuose. Vokiečių okupacijos me
tais baigė Šiaulių gimnaziją, da
lyvavo pogrindžio veikloje. Aust
ralijon atvyko su pokarine lietu
vių banga ir apsigyveno Hobarte. 
1958-62 m. laikotarypje atliko 
tris Gordono upės baseino tyri
mus Tasmanijos pietvakariuose. 
Velionis išmatavo upes ir ežerus, 
prieš jį neaplankytus baltųjų 
Australijos gyventojų, padarė 
daug nuotraukų. Nuskendo Gor
dono upėje 1972 m. sausio 6 d. 
Velionies vardu yra pavadintas 
vienas parkas Huon Pine drausti
nyje, išleista jo nuotraukomis 
iliustruota Max Angus knyga “The 
World of Olegas Truchanas”, su
silaukusi jau aštuonių laidų. Lie
tuviškųjų studijų draugijos su
rengtame minėjime apie žuvusį O. 
Truchaną kaltojo tos knygos au
torius Max Angus, primindamas ir 
jo gimtąją Lietuvą, kenčiančią 
sovietinę okupaciją, kurios pir
maisiais metais velioniui teko 
dalyvauti pogrindžio kovoje. 
Skaidres rodė Melva Truchanienė.

Knygnešį Jurgį Bielinį (1848— 
1918), gimusį ir mirusį Puriškiuo- 
se, pagerbė biržiečiai, susirinkę 
prie sodybos, kurioje gyveno ve
lionis su šeima. Ten atidengta 
liaudies menininko L. Juozonio 
sukurta paminklinė skulptūra, 
įamžinanti knygnešius Jurgį Bie
linį, jo žmoną Oną ir Jurgio brolį 
Andrių. Kalbėjo J. Mačiulis, skulp
tūros autorius L. Juozonis, Jurgio 
Bielinio vaikaitis Algis-Jurgis 
Bielinis. Ateityje Bieliniu pir
kioje bus įrengtas muziejus.

Vilniaus operos ir baleto teatre 
žiūrovus jau šešerius metus 
džiugina dabartinis variantas P. 
Čaikovskio baleto “Miegančioji 
gražuolė”. Jiems teko matyti Au
roros vaidmenį atliekančias bale
rinas — L. Aškelovičiūtę, S. Ma- 
saniovą, L. Bartusevičiūtę ir N. 
Berediną. Artėjant Kalėdoms, 
pirmą kartą Auroros vaidmenį 
atliko M. K. Čiurlionio viduri
nės meno mokyklos absolventė 
Jolanta Valeikaitė, baleto sce
noje šokanti nuo 1981 m. Tame 
spektaklyje taip pat pirmą kar
tą Mėlynojo paukščio vaidmenį 
atliko ir antrą sezoną teatre dir
bantis šokėjas Edvardas Smalakys.

Vilniaus Antakalnio kapinėse 
1987 m. spalio 18 d. penktųjų mir
ties metinių proga atidengtas ant
kapinis paminklas pianistui, kom
pozitoriui ir pedagogui Stasiui 
Vainiūnui (1909- 1983). “Mūzos” 
statulą, ištiestom rankom laimi
nančią paskutinę velionies poilsio 
vietą, sukūrė P. ir Č. Mazūrai. 
Prie atidengto paminklo kalbėjo 
Lietuvos kompozitorių sąjungos 
valdybos pirm. V. Laurušas, muzi
kologė O. Narbutienė, buvusieji 
velionies mokiniai profesoriai J. 
Juzeliūnas ir K. Grybauskas, jo 
vardu pavadintos Palangos vaikų 
muzikos mokyklos direktorius V. 
Strikas.

XH-jame sąjunginiame M. Glin- 
kos dainininkų konkurse 1987 
m. lapkričio pradžioje Azerbai
džano sostinėje Baku jėgas išban
dė 170 jaunųjų dainininkų. Lie
tuvai kamerinio dainavimo grupė
je atstovavo Vilniaus filharmoni
jos sol. Judita Leitaitė, sopranas 
iš Kauno, dainavimo studijas Vil
niaus konservatorijos G. Kaukai- 
tės-Žebriūnienės klasėje baigusi 
prieš trejus metus. Kamerinėje 
konkurso grupėje susitiko 38 var
žovai. Vertintojų komisija nie
kam nepaskyrė pirmosios vietos, 
o antrosios vietos laimėtojomis 
paskelbė Maskvos konservatorijos 
diplomantę G. Azizovąir Vilniaus 
konservatorijos diplomantę J. 
Leitaitę. Pastarajai įteiktas ir 
specialus Azerbaidžano muzikos 
draugijos prizas už geriausiai at
liktą V. Gavrilino dainų ciklą “Se
no albumo lapeliai”. Diplomą už 
geriausią akompanavimą laimėjo 
sol. J. Leitaitę konkursan lydė
jęs koncertmeisteris Arūnas Staš- 
kus, dirbantis dėstytoju Vilniaus 
konservatorijoje. Jaunosios sol. 
J. Leitaitės laimėjimu džiaugiasi 
jos mokytoja sol. G. Kaukaitė- 
Žebriūnienė, laureatės vardą išsi
kovojusi V-jame M. Glinkos kon
kurse 1971 m. Ji taipgi 1968-70 m. 
tobulinosi garsiajame “La scalos” 
teatre Milane. 1968-78 m. dainavo 
Vilniaus operos teatre, o dabar 
yra Vilniaus filharmonijos solistė.

Vilniaus dramos teatras savo re
pertuarą papildė nauja Vidmantės 
Jasukaitytės pjese “Vilkų medžio
klė”. Ji yra išleidusi poezijos rin
kinius “Ugnis, kurią reikia perei
ti”, “Taip toli esu”, “Mano broli 
žmogau”, “Saulės per daug”, trijų 
apysakų knygą “Stebuklinga pat
vorių žolė”. Šiaulių dramos teatras 
1986 m. suvaidino V. Jasukaitytės 
pjesę “Žemaitė”. Recenzento Algi
manto Budrio nuomone, “Vilkų 
medžioklės”, gvildenančios skau
džias dorovines problemas, reikė
jo dabartinėmis persitvarkymo 
dienomis. Pati autorė apie savo 
kūrinį pasakoja: “Tegu skaudi 
praeitis, betikslės mirtys, luoši 
likimai, sužaloti gyvenimai, kurie 
įkvėpė mane, įgyja prasmę — jų 
dėka mes dar vienu žingsniu nu- 
tolsime nuo blogio ir tapsime 
aktyvūs Gėrio, Grožio, Tiesos, 
Vilties, Meilės išpažintojais. 
Ir pasaulis, kuriame gyvename, 
pasidarys geresnis ...” Autorės 
idėjas scenoje įkūnijo rež. G. Pa
degimas. Scenovaizdžius sukūrė 
dail. R. Jankauskas, muziką — 
kompoz. A. Balsys, sceninius ju
desius — E. Domeika. Pagrindi
nius vaidmenis atlieka I. Burnei
kaitė, I. Klišauskaitė ir R. Abuke- 
vičius, talkinami gausaus būrio 
aktorių — K. Kymantaitės, L. 
Kupstaitės, A. Roseno, A. Janu
šauskaitės, V. Mainelytės, E. Ga
brėnaitės, J. Brūkštytės, S. Nosevi- 
čiūtės, A. Bružo, M. Smaguriaus- 
ko ir kitų. V. Kst.
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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............

180-364 d. term, ind............
1 metų term, indėlius.......
2 metų term, indėlius.......
3 metų term, indėlius.......
1 metų GlC-met. palūk......
2 metų GlC-met. palūk......
3 metų GlC-met. palūk. ..
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 
RRSP-1 metų term. ind. ... 
Specialią taup. s-tą..........
Taupomąją sąskaitą ........
Kasd. pal. taupymo sąsk . 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki..
Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 ir morgičlus 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

. 71/«% 

. 71/4% 

. 7’/2%

. 73/4% 

. 8 % 

. 91/4%

. 91/2%
10 %

. 83/4% 

. 8 % 

. 91/4%

. 7

. 6 
7

. 53/4%

%
%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 10’/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.

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

QTFDUAII’Q irime 406 Roncesvalles Avė.OlErnARO runa Telefonas 536-5936 ir
2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS
------------------------ o------------------------

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

Ad? GOMES
Real Estates Insurance Lid.

1567 Dundas St. W. 
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD, ----------------- — —- -----------------------
Etobicoke, Ont. M8W 3R3 Telefonas 252-8863

inc. Realtor

1 east mall crescent 
elobicoke, Ontario M9B 6GB

232-9000
res: 231-2839

CLOVERDALE MALL.
Vienaaukštis • 'mas, 
trys miegar>^*j, baig
tas rūsys. 0Jtra prau
sykla, $tv>,d00.

■C
HIG^y r’ARK. Dviejų 
all?^ junStinis na- 
nu*’, (semi), trys miega
mieji, židinys, rūsys, 
garažas, $182,000. ANTANAS GENYS

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

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

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

ETOBICOKE CĮ^T- 
RAL. Trijų vęv^amų- 
jų vienap<0.ts, pri
jungtas ^^ažas, baig
tas centrinis šil- 
dj'^ ^vėsinimas, ži
dinys, $228,900.

an Independent member broker

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

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

ZlllCtotO Simpson s, 176 Yonge St., 
zlIlOlulG Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientui patogumui, susitarus, atvažiuoju i namus

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS 
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI!

Jūsų auka TAUTOS FONDUI garsina Lietuvos laisvės 
bylą laisvajame pasaulyje. Šešiomis kalbomis ELTOS 
ir radijo žinios nesulaikomai skleidžia informacijas įvai
riuose kraštuose apie Lietuvos laisvės kovą ir ją skatina.

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

centas artina Lietuvai laisvės aušrą.

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

Sportinio pasaulio naujienos
K. BARONAS, V. Vokietija

1987 m. gruodžio 12 d. Ciuriche 
buvo ištraukti europinės zonos 
1990 m. rengiamų Italijoje pasau
linių futbolo pirmenybių burtai. 
Stipriausios valstybės buvo iš
skirstytos į septynerius pogru
pius.

Po kvalifikacinių rungtynių 
(dalyvauja 32 valstybės) liks tik 
11. Prie jų prisijungs iš P. Ameri
kos trys valstybės, pasaulio meis
teris Argentina, Afrikos žemyno 
dvi, tiek pat iš Azijos, šiaurės ir 
vidurio Amerikos. Susidarys 24 
valstybių sąrašas. Kvalifikaciniai 
žaidimai bus pradėti 1988 m. jau 
po Europos pirmenybių, kurios 
vyks nuo birželio 10 iki birželio 
25 d. įvairiuose V. Vokietijos mies
tuose. Baigmė buvo numatyta V. 
Berlyne, bet fubolo s-gos pirm. 
Neubergeris griežtai pasiprie
šino.

Manding, šiuo metu futbolo te
ma nr. 1 yra 1988 m. Europos pir
menybės V. Vokietijoje. Joms jau 
klasifikavosi 12 valstybių, kurios 
taip pat bus suskirstytos į pogru
pius.

V. Vokietijos, Anglijos ir Itali
jos komandas keletą kartų teko 
matyti televizijoje. Mat Vokieti
jos televizija sportui skiria la
bai daug laiko, ir tai be jokių per
traukų - reklamų! Tuo tarpu sovie
tų rinktinę paskutinį kartą ma
čiau pasaulinėse pirmenybėse 
Meksikoje (puikiai žaidžiant prieš 
Vengriją - įveikė ją net 6:0!). Deja, 
netikėtai pralaimėjo Belgijai (pui
kiai žaidė vartininkas Jean Marie 
Pfaff!). Sprendžiant iš kvalifika
cinių Europos pirmenybių rungty
nių, sovietų futbolo lygis yra la
bai aukštas. Tai patvirtino V. Vo
kietijos pirmaujančios Bremeno 
vienuolikės susitikimas su Tbi
lisi “Dinamo”, (sužaidė su gruzi
nais 2:1 ir 1:1). Gruzijos sostinės 
futbolininkai Sov. Sąjungos pir
menybėse užėmė tik XI vietą, ta
čiau savo pietietišku tempera
mentu, greitais ir staigiais ant
puoliais, priminė man P. Ameri
kos komandų žaidimą. Abejas fut
bolo rungtynes perdavė televi
zija. Nė vieną kartą komentato
rius nepavadino gruzinų rusais! 
Tai buvo Europos taurės - UEFA 
rungtynės.

Vilniaus “Žalgiris”
Vilniaus “Žalgirio” futbolinin

kai, užėmę Sov. Sąjungos pirme
nybėse III v., kvalifikavosi 1987 m. 
šioms Europos varžyboms. Žinant 
aukštą sovietų futbolo klasę, tai 
labai didelis mūsų sostinės vie
nuolikės laimėjimas. Tikėkimės, 
mūsiškiai tarptautiniame foru
me gražiai atstovaus Lietuvos 
futbolui. Lietuvos? .. . Čia ir sta
tau didelį klaustuką - Lietuvos 
ar Rusijos? Vakarų pasaulyje vi
sa, kas yra “made in SU”, antspau
duojama rusišku antspaudu.

Štai keli paskutiniai pavyzdžiai: 
Bremeno komanda pirmose rung
tynėse Europos taurės varžybo
se susitiko su Maskvos “Sparta
ku”. Lėktuvas dėl miglos turėjo 
nusileisti Vilniuje. Vieni laik
raščiai mūsų sostinę priskyrė 
Lietuvai, kiti - Rusijai, treti - 
Latvijai!

I Gummersbacho rankininkai Eu- 
| ropos taurės rungtynėse žaidė su 
| Kauno “Granitu”. Didžiausias vo- 
. kiečių sporto žurnalas “Kicker” 

1987 m. lapkričio 9 d. rašė, kad 
rungtynės vyko “im ukrainischen 
Kaunas”. Parašiau atvirą laišką 
redakcijai, paaiškindamas, kad 
Kaunas yra Lietuvos miestas, o 
nuo Ukrainos jį skiria 500 km. 
Be to, vokiečių komanda žaidė ne 
Kaune, o Lietuvos sostinėje, kur 
taip pat muitinėje “nakvojo” Bre
meno futbolininkai. Tokiems geo
politiniams analfabetams žur
nalistams neturėtų būti vietos 
redakciniame štabe. Deja, ir po 
keturių savaičių savo laiško žur
nale neradau.

Krintančios žvaigždės
Atrodo, kad “Chrissies ir Maris- 

sies” (Kristina Evert ir Martiną 
Navratilova) gražūs laimėjimų 
laikai eina prie pabaigos. Jų vie
tas užima jaunos pasaulio lauko 
teniso žaidėjos. Tai parodė pajė
giausia astuonių baltojo sporto 
atstovių susitikimai Niujorke. 
Baigmėje susitiko S. Graf ir ar
gentinietė G. Sabatini. Laimėjo 
vokietė, tad nenuostabu, kad ji 
buvo išrinkta ne tik geriausia 
1987 m. V. Vokietijos sportinin

ke, bet ir AP agentūros sporto 
žurnalistų - geriausia pasaulio 
sportininke.

Vyrų pusėje (tik V. Vokietijo
je) laimėjo 400 m. kliūtinio bė
gimo meisteris (1987 m. pasauli
nėse pirmenybėse Romoje vokie
tis buvo trečias) H. Šmidtaš prieš 
pasaulio motociklų rungtynių 
meisterį A. Mangą.

Įdomiausia, kad dukartinis 
Wimbledono laimėtojas B. Becke- 
ris (1985 ir 1986 m. sportininkas 
nr. 1) atsidūrė tik IX vietoje! Mat 
neteko gero trenerio, įsivėlė į mei
lės istoriją su monakiete ir nese
niai Vokietijoje su valgyklos pa
davėja. Dėl to jo teniso “žvaigždė” 
gerokai krito.

Olimpiada Kalgaryje
Futbolo sezone iki 1988 m. va

sario mėn. padaryta pertrauka. 
Draugiškos rungtynės vyks tik už
darose patalpose, tad visų akys 
nukreiptos į žiemos sporto šakas. 
Spauda beveik kiekvieną dieną 
mini žiemos olimpinius žaidimus 
Kanados Kalgaryje arba ten vyks
tančias varžybas, išmėginant sli
dinėjimo takus. Kanadiečių at
liktas darbas, ruošiant žiemos 
olimpiadą, rado platų ir gerą at
garsį net tokių žiemos sporto var
žybose išlepintų tautų tarpe, kaip 
šveicarai, austrai, švedai, suomiai, 
norvegai, vokiečiai ir kt.

Kanadiečiai Vokietijoje
Keli žaidėjai turi V. Vokietijos

Skautų veikla
• Toronto skyriaus akademi- 

kių skaučių draugovė sveikina 
naująsias tikras nares - Marytę 
Rudytę ir Mirgą Šaltmiraitę, at
likusias įžodį 1987 m. lapkričio 
mėn. iškilmingoje sueigoje. Taip 
pat sveikina Elytę Rukšėnaitę, ku
ri baigusi sudijas 1987 m. McMas
ter un-tete, buvo pakelta į filis- 
ters. Studijuojančios vyresnės 
skautės ar gintarės, kurios norė
tų prisijungti prie akademikių 
veiklos, prašomos skambinti fil. 
Daliai Barzdžiūtei 661-0342. D. B.

• Prityręs sk. Gintaras Kara- 
siejus dalyvauja Tautinės sto
vyklos ženkliuko konkurse. Jis 
nupiešė keletą pavyzdžių ir iš
siuntė LSS tarybos pirmininkui.

• Visų skautų draugovių suei
gos prasidės sausio 16 d. F- M.

ir Kanados pasus, tačiau vienas 
jų - Ronaldas Fišeris olimpinėse 
žaidynėse nutarė žaisti už tėvų 
gimtąjį kraštą - Vokietiją, nors 
buvo kviečiamas į Kanados rink
tinę! Jo tėvai spaudos atstovams 
pasiskė esą tikri kanadiečiai, at
vykę Kanadon 1957 m. R. Fišeris su 
žmona gyvena netoli Rosenheimo 
ir gina to miesto ledo ritulio spal
vas. Šiuo metu Rosenheimas pir
mauja V. Vokietijos ledo ritulio 
lygoje. Kiekvienoje komandoje 
žaidžia du užsieniečiai, daugiau
sia kanadiečiai.

“AUŠROS” ŽINIOS
Po dvejų laimėtų rungtynių 

“Aušra” yra pirmoje vietoje York 
lygos krepšinio pirmenybėse. 
Gruodžio 9 d. York gimnazijos 
patalpose laimėjo prieš Sabers 
77:65 (29:24), gruodžio 11 d. George 
Harvey gimnazijos patalpose — 
prieš Suns 89:73 (29:32).

Komandoje žaidė (dvejose rung
tynėse): R. Kaknevičius 24, 20, 
R. Underys 6, 6, S. Arlauskas 11, 
16, S. Žulys 6, 12, V. Gataveckas 
10, 24, A. Valickas 10, 2, V. Demen- 
tavičius 2, 0, K. Bartusevičius 4, 2, 
G. Simpson 2,3, V. Nicz 2, 4.

Sekančios rungtynės — 1988 sau
sio 11 d. George Harvey patalpo
se 7 v.v., C.M.C.C.; sausio 20 d. 
York Humber patalpose 8.15 v.v., 
“Vytis”; sausio 27 d. York Hum
ber patalpose 8.15 v.v., Chinese 
All Stars.

Klubas linki visiems laimingų 
1988 metų. K.Š.

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

grupėn įjungt!1 vidurinės kla
sės kanadiečfai, uždirbantys 
iki $55.000. Mat jiems antroje 
jų uždarbio pusėje pajamų mo
kestis nuo 17% staiga pakyla 
iki 26%. Padidėjimas siekia 
9%, kai tuo tarpu trečiajai gru
pei už peržengtą $55.000 sumą 
mokestis padidinamas tik 3%. 
Vidurinės klasės kanadiečių 
grupę dabar gerokai padidino 
didžiųjų unijų išsikovoti kai 
kuriais atvejais pasakiški at
lyginimai savo nariams. Aukš
čiausios pajamų grupės kana
diečiai taip pat moka 26% mo
kestį už antrąją $27.500 sumą, 
o už tolimesnį uždarbį - 29%. 
Ši grupė yra žymiai mažesnė 
už vidurinę kanadiečių klasę. 
M. Wilsonas sakosi užkamšęs 
spragas, kurių dėka turtinges
nieji susimažindavo pajamų 
mokestį.

Visiška pajamų mokesčio 
naujove tenka laikyti finansų 
ministerio M. Wilsono pirmą 
kartą įvestus mokesčio kre
ditus, kurie pakeičia lig šiol 
leistus atskaitymus nuo ap
mokestinamos sumos. Mokes
čio mokėtojas pirmiausia nu
sirašydavo kiekvienam leistą 
asmeninį atskaitymą, prie jo 
pridėdamas atskaitymus vai
kų ir nedirbančios žmonos iš
laikymui. Visus šiuos ir kitus 
atskaitymus jis nubraukdavo 
iš bendro uždarbio, gaudamas 
apmokestinamą sumą. Pajamų 
mokestis pagal nustaytą nuo
šimtį paliesdavo tik tą sumą. 
Dabar bus apmokestinamas vi
sas metinis uždarbis, vadovau
jantis trim kategorijom nusta
tytais pajamų Vnokesčio nuo
šimčiais. Tada kiekvienas mo
kėtojas tiesiai iš pajamų mo
kesčio atims kreditus, kurie 
pakeis lig šiol turėtus meti
nius atskaitymus iš bendro 
metinio atlyginimo. Pvz. 1987 
m. turėtą asmeninį $4.270 at
leidimą nuo pajamų mokesčio 
pakeis $1.020 kreditas. Mažes
ni kreditai bus gaunami už 
žmoną ir vaikus. Specialaus 
$550 kredito susilauks asme
nys, peržengę 65 metus am
žiaus. Bendra visų kreditų su
ma bus atimta nuo visam už
darbiui numatyto pajamų mo
kesčio.

Kredito įvedimas pajamų mo
kesčiui turi vieną aiškų pliusą: 
visi gaus vienodą pajamų mo
kesčio atleidimą, nesusietą su 
jų gautu uždarbiu. Ligšiolinė-

je sistemoje nukentėdavo ma- 
• žiausiai uždirbantieji. Jiems, 

mokantiems mažesnį nuoširti- 
tį, nedaug tesutaupydavo nu
sirašyta neapmokestinama su
ma. Iš jos žymiai didesnės nau
dos susilaukdavo daugiau už
dirbantieji su aukštesniais pa
jamų mokesčio nuošimčiais. 
Mat jiems už tą atskaitytą su
mą būtų tekę mokėti daugiau 
negu mažai uždirbantiems. 
Įvestas pajamų mokesčio kre
ditas pašalina šią nelygybę. 
Atskaitymas bus visiems vie
nodas, bet jis daugiausia pa
dės mažiausią uždarbį turin
tiems kanadiečiams. Naujasis 
pajamų mokesčio įstatymas įsi
galiojo 1988 m. sausio 1 d. Prak
tiškai jis betgi bus įgyvendin
tas tik nuo 1988 m. liepos 1 d. 
Ligi to laiko darbovietės pa
jamų mokestį iš atlyginimų at- 
skaitys senąja tvarka. Mat rei
kia laiko paruošti naujoms at
skaitymų lentelėms pagal pa
skelbtas reformas. Ligi 1988 m. 
liepos 1 d. darbovietėse pa
daryti atskaitymai bus per di
deli. Dalį atskaitytos sumos 
teks grąžinti pajamų mokesčio 
mokėtojams.

į finansų ministerio M. Wil
sono planus yra įtraukta ir 
prekybos mokesčio reforma, 
žadanti apimti ne tik par
duodamus gaminius, bet ir 
apmokamas paslaugas. Preky
bos mokestį M. Wilsonas buvo 
numatęs net ir maisto gami
niams, neturtingiems kanadie
čiams skirdamas kasmet grą
žindamas prekybos mokesčio 
kreditą. Triukšmą dėl preky
bos mokesčio maisto gami
niams pradėjo kelti konser
vatorių vyriausybę kiekviena 
proga puolančios opozicinės 
partijos, šaukdamos, kad la
biausiai nukentės mažiausiai’ 
pajamų turintys kanadiečiai. 
Nepadėjo net ir pastariesiems 
M. Wilsono pažadėti tą mokes
tį grąžinantys kredito čekiai. 
Atrodo, opozicijai rūpi ne tik 
neturintieji, bet ir turtingi 
kanadiečiai, perkantys bran
gius maisto gaminius, negau
siantys kredito čekių. Finansų 
ministeris M. Wilsonas dabar 
paskelbė, kad maisto gami
niams nebus įvestas prekybos 
mokestis. Prekybos mokesčio 
reformą visai Kanadai planuo
jama įvesti 1989-90 m., nes jai 
reikia susitarimo su provin
cijų vyriausybėmis.

A LIETUV|M KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
71/4% už 90 dienų term, indei.
71/4% už 6 mėn. term, indėlius
71/2% už 1 m. term, indėlius
73/4% už 2 m. term, indėlius
8 % už 3 m. term, indėlius
9’/4% už 1 m. GIC
9Vz% už 2 m. GIC

10 % už 3 m. GIC
8 % už pensijų planą

(variable rate)
9'/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
7'/4% virš $10,000 kasd. pal. sąsk.
53/4% už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA:

už asmenines
paskolas nuo........101/z%

už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages): 

su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ......................1O’/2%
2 metų .................... 11 %
3 metų ....................11’/4%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ........ 93/4%
(variable rate)

Asmenines paskolas duoda
me iki $65,000 ir mortgičlus iki 
75% įkainoto turto.
Kitos paskolos: (Line of Credit) 
Ir antrieji mortglčiai.

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 PA TARNAUS

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

KINGSWAY NATIONAL
THE SIGN OF DIST INC T ION

Tel. 535-2331 
arba 537-2869

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 aliuminiaus gaminius — lauko sienas, langus, 

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

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

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068



& SKAITYTOJAI PASISAKO
AČIŪ VISIEMS

MIELOS SESĖS IR BROLIAI 
IŠEIVIJOS LIETUVIAI!

Jau lygiai šimtas dienų mes nau
dojamės jūsų dėmesiu, pagarba 
ir visokeriopa globa. Jūsų pagar
bą ir dėmesį, rodomą mums, mes 
suprantame kaip jūsų karštą mei
lę pavergtai mūsų Tėvynei Lietu
vai, joje priespaudą nešantiems 
lietuviams. Jūsų visokeriopą glo
bą ir pagalbą mums mes supran
tame kaip jūsų karštą norą viso
keriopai padėti mūsų pavergtai 
Tėvynei Lietuvai.

Kad taip tikrai yra, mes labai 
akivaizdžiai įsitikiname lankyda
miesi įvairiose Amerikos ir Ka
nados lietuvių kolonijose, daly
vaudami įvairių organizacijų po
sėdžiuose bei susirinkimuose. 
Jūsų patriotiniai jausmai ir la
bai aktyvi tautinė veikla yra ne
įkainojamos vertybės, paskata ir 
tvirtas pagrindas pavergtojoje Tė
vynėje gyvenantiems lietuvams to
liau tęsti ilgą ir sunkią kovą už 
žmogaus teises ir pagrindines lais
ves Lietuvoje, už dvasines verty
bes ir jų išsaugojimą, už tautinio 
sąmoningumo stiprinimą ir, paga
liau, už laisvės atgavimą mūsų vi
sų Tėvynei Lietuvai.

Mūsų atvykimui į Ameriką reika
lingus dokumentus parūpino BAL- 
Fas. Jis sudarė sąlygas, kad mes 
galėtume kiek galima plačiau susi
pažinti ne vien tik su Čikagos lie
tuviais.

Visiems visiems lietuviams ir 
mūsų draugams ne lietuviams už 
įvairias pastangas mane išlais
vinti iš sovietinių kalėjimų ir la
gerio, už laiškus, kurių, deja, aš 
negalėjau gauti, už dėmesį mano 
terorizuojamai šeimai ir už tą be
galinę globą, meilę ir paramą, ku
rią mes patyrėme ir Lietuvoje, ir 
čia - Amerikos kontinente, visų 
trijų - Irenos, Daivos ir savo var
du per laisvąją lietuvių spaudą 
tariu labai labai nuoširdų AČIŪ!

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

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses).

, . - .V . . ..V .., j

Kompozitoriaus kūriniai iškeliavo Australijon
(Atkelta iš 7-to psl.) 

dos chorų, o gal ir Lietuvoje. 
“Daina, daina saulės dukra”, 
“Teka saulė, pievos mirguliuo
ja”, “Mes žengiam” yra nemir
tingos. Vargoninkaudamas 
Brocktone, jis parašė dvejom 
Mišioms lietuvišką Credo ir 
kitas giesmes. Buvo labai kū
rybingas kompozitorius.

Dabar, po penkerių metų, li
ko muzikinė tuštuma — beveik 
niekas nekuria kantatų, dainų 
ir nieko neharmonizuoja. Vo
kiečių rašytojas Goethe yra 
pasakęs: “Kas nepažįsta gam
tos, tas nesupranta meno ir 
muzikos, todėl jo gyvenimas 
nepilnas”. Argi mes, lietuviai 
ir lietuviškas jaunimas, jau 
nepažįstame gamtos?

A. a. Julius Gaidelis gavo 
muzikos magistro laipsnį Bos
tone. Jis vadovavo vyrų cho
rui, mišriam chorui, moterų 
trijulei, vyrų sekstetui ir vai
kų choreliui lituanistinėje 
Bostono mokykloje. Dabar jo 
vietos niekas neužima ir tos 
spragos niekas neužpildo.

Buvo planuojama įsteigti 
fondą ir išleisti jo muzikinių 
kūrinių albumą. Visa tai orga
nizuoti buvo apsiėmęs a.a. Juo
zas Kreivėnas Čikagoje, bet 
po jo mirties ... Visus jo kū

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

birute spudas SA 
sales representative

RF/WKK 
homecentre inc., realtor 

an independent member broker

BAYVIEW ir ROYAL ORCHARD BLVD. - Keturių miegamųjų, 
dviejų aukštų, “Tudor”, $249.500.
ROYAL YORK ir QUEENSWAY. - Naujai atremontuotas vieno 
aukšto 3 miegamųjų namas, didelis sklypas, $189.900.
KING ir STRACHAN. - Geras rajonas investavimui, vieno aukšto, 
dviejų miegamųjų namas, gerame stovyje, užbaigtas rūsys, $179.900.
1280 dundas street west 
toronto, Ontario M6J 1X7 
res: 445-9469

Mums padaryto gero mes nepa
miršime niekada. O už visą tai mes 
atsilyginsime ir toliau drauge su 
jumis dirbdami mūsų Tėvynei Lie
tuvai, Jos laisvei.

Mes nuoširdžiai sveikiname jus 
visus, linkime Dievo palaimos jū
sų geriausiems namams ir viso
keriopų Jo malonių naujaisiais 
1988-siais metais!

Su gilia pagarba ir begaliniu 
dėkingumu -

Vyt. Skuodis

SPORTINIAI RINKIMAI
1987 m. gruodžio 8 d. “TŽ” bu

vo išspausdintas platus aprašy
mas Šiaurės Amerikos lietuvių 
fizinio auklėjimo ir sporto są
jungos atstovų suvažiavimo Kliv- 
lande. Sunku suprasti kur baigė
si rinkiminė “politika” (sveikas 
demokratinis reiškinys) ir kur 
perėmė “politinis reportavimas”. 
Buvo dviejų miestų kandidatų są
rašai. Reporterio pareiškimu: “Či
kaga rekomendavo rinkti Toron
tą”, tačiau neatsiėmė kandida
tų sąrašo. Torontas pralaimėjo. 
Čikaga 41 balsai, Torontas 31. Į To
ronto sąrašą sudariusių kandida
tų grupę jau žiūrima per “politi
nę” reporterio prizmę. Rašoma, 
kad, Torontui prašant, prieš cent
ro valdybos rinkimus, kandida
tams buvo leista pasisakyti, bet 
neminima kaip Toronto atstovai 
suvažiavimui prisistatė. Skaity
tojams pateikiama ši išvada: “Gie
dojo lyg paukščiai, kad būtų iš
rinkti ...” Toronto sporto dar
buotojų sąrašui, kurį korespon
dentas straipsnyje pilnai sumi
ni (A. Malinauskas, R. Kuliavas, 
R. Mečius, dr. R. Petrauskas, D. 
Danaitytė, R. Sonda, M. Leknic- 
kas ir S. Krašauskas), tokiu ne
paremtu pareiškimu daroma 
skriauda. Juozas Balsys

NAUJOVIŠKAS ROŽINIS
Po iškilmingo Lietuvos krikš

čionybės sukakties koncerto To
ronto Ryersono teatre teko būti 
Šv. Mykolo katedroje, kur buvo 
lietuviško, kryžiaus šventinimas. 
Atvykome pėsčiomis iš koncerto 
salės su žvakėmis rankose, orga
nizuotai. Po šventinimo buvo kal
bamas Rožinis, kuriam vadovavo 
kun. J. Staškus visai nauju būdu. 
Nežinia kiek šimtmečių mes kal
bėjome Rožinį labai nepatrauk
liai, nuobodžiai, kartodami mo
notoniškai tas 53 sveikamarijas, 
be jokio religinio jausmo. Tai 
buvo lyg žirnių bėrimas į sieną.

rinius pasiėmė sūrius Garsas ir 
išsivežė Australijon. Ta visa 
Gaidelio kūryba gal trūnija, 
Australijos rūsiuose ir laukia 
sunykimo?

1988 m. sausio 10 d. Brock
ton, Mass., Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje, įvyks kompoz. 
Juliaus Gaidelio sukaktuvinis 
minėjimas, rengiamas Šv. Ka
zimiero parapijos choro, ku
riam velionis vadovavo. Tą die
ną 10 v.r. bus atlaikytos Mi
šios, pranešimas per radiją ir 
surengta jo kūrinių paroda. 
Bus ir paskaita apie kompozi
torių bei jo darbus. Meninę 
programą atliks šios parapi
jos choras ir Bostono vyrų seks
tetas. Pabaigai —vaišės.

f “DP: LITHUANIAN IMMI-S 
| GRATION TO C A N A D A J 
S A FT E R THE SECOND? 
« WORLD WAR” - by Milda o 
§ Danys. Išleido - Multicultural jį 
Ž History Society of Ontario, % 
p Toronto; 365 p. - 40 iliustracijų, ft 
® Baigiama išparduoti, liko tik ft 

minkštais viršeliais. Galima į. 
įgauti pas leidėjų arba: J. V. $ 
a Danys, 1681 Ainsley Dr., ft 
O Ottawa, Ont. K2C OS8. Kaina n 
į - $20 (pasiuntimo išlaidos 4 
$ įskaitytos). $ 

535-2500

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

Dabar toji Rožinio malda pakeis
ta: prie kiekvienos paslapties 
pridedama poetiškai religinė 
malda, tos Rožinio paslapties te
ma. Jas kun. J. Staškus labai jaut
riai skaitė. Pabaigus dešimtį svei- 
kamarijų, buvo giedama Marijos 
garbei giesmės posmelis. Toks Ro
žinio kalbėjimas daug įdomes
nis ir maldingesnis. Tuo būdu 
daugiau maldininkų įtraukia į gar
sų kalbėjimą ir bendrą giedoji
mą. Kažkodėl mūsų tautiečiai vis 
dėlto neišmoko garsiai melstis, 
drauge su visa bendrija. Kai ku
rie šnabžda, neišdrįsta prasižio
ti. Kiti teisinasi - neturį balso. 
Bet kaip galima paaiškinti, kad 
dauguma nė “Tėve mūsų nekal
ba?”. Argi nemoka? O gal ateina 
šventovėn tik pailsėti, choro pasi
klausyti?

Nenuostabu, kad savo jaunimo 
nepatraukiame. Jie net neišmoks
ta nė vienos bendrai giedamos 
giesmės, kaip angliškai kalban
čiųjų šventovėse. Ten vaikai kar
tu su suaugusiais kalba garsiai 
ir gieda, nes visi moka keletą gies
mių. Mūsų tėvai sakydavo, kad 
giesmė yra dviguba malda. Kita
taučiams patekus į mųsų eilinio 
sekmadienio pamaldas (ar į laido
tuvių koplyčią), neatrodo, kad 
mes priklausytume prie kultū
ringųjų katalikų, nors jau atšven
tėme 600 metų savo krikščionybės. 
Reikia tikėtis, kad švęsdami 800 
metų sukaktį, jau visi mokės bend
rai melstis ir giedoti. G. A.

GRĮŠIM į tėvynę
Vienas “TŽ” skaitytojų, siųs

damas metinę prenumeratą, pri
dėjo šį laišką-eilėraštį.
Toli, už jūrų-marių mėlynų, 
Už vandenynų taip plačių, 
Toli, toli nuo gimtinės namų. 
Aš gyvenu tarp svetimų.
Sukūriau sau pastogę šventą 
Ir savo mylimiems vaikams. 
O Dieve, ar jau taip bus lemta 
Kad tai paliks visiems laikams?
O ne! Tikiuosi - grįšim į tėvynę 
Ir į savus mielus namus.
Tad džiaugsmo bus pilna krūtinė, 
Kai tėviškė priglaus savus vaikus.

P. R.

Lietuviška baldų 

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

Bookbinding Studio

“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygris bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida
C. Jason (Jasiūnas) Toronte

Tel. (416) 624-8181

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” KOMPLEKTAI

yra gaunami mikrofilmų pavidalu.

Kreiptis į:
Commonwealth Microfilm Products,
Mississauga, Ont. L4V1T5, Canada.

Tel. (416) 671-4173

metų EKSKURSIJOS
Į VILNIŲ

1. Balandžio
2. Gegužės
3. Birželio

18-27
18- 1
15-29

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

Dr. ANTANAS PACEVIČIUS, Kanados lietuvių fondo tarybos pirminin
kas, kalba apie fondo nueitą kelią 25-rių metų sukakties minėjime Toronto 
Lietuvių namuose Nuotr. B. Tarvydo

Toronto:
Suite 209, 3416 Dundas St.W.
Toronto, Ontario M6S 2S1 
767-2127

TELEX:

Kanados lietuvių fondas
NAUJI NARIAI
1401. Kličius Raimundas ir

Rūta........ ......................... $100
1402. Štuopio Povilo atm............ 225
1403. Pacevičiūtė Aleksa.........  100
1404. Pacevičiūtė Janina.........  100
1405. Šilinsko, Alfonso atm....... 520
1406. Povilenskio Jono atm. .. 1,050
1407. Garbačauskienė Marija ... 100
1408. Dauginienės Adelės

atm......................................  100
1409. Klimienės-Pacevičiūtės

Aleksos atm.......................  140
1410. Tamulionis Juozas.......... 100
1411. Lukoševičių Juozapo ir

Onos atm............................. 100
1412. Stanulis Teodoras ...........  100
1413. Jonelienė Linda ..............  100
1414. Valinskienės Julijos

atm......................................  170
1415. Pleinys Pijus ...................  100
1416. Pleinys Roma...................  100
1417. Patašius Antanas ............  100
1418. Regina M............................  500
1419. Narako Antano atm..........  100
1420. Petrauskaitė Evelina......  100
1421. Švilpienės Magdalenos

atm............ .......................... 200
1422. Mockus Vida ....................  100
1423. Stanaitis Vilius ...............  100
1424. Mingėlos Prano

atm............. ......................... 200
1425. Jankauskas Pranas .........  100
1426. Augaitis-Molloy Birutė ... 100
1427. Birgiolas Eimutis dr........ 500
1428. Čuplinskienė Judita dr. .. 100
1429. Morkūnienė Irena...........  100
1430. Morkūnas Arūnas ...........  100
1431. Pečiulis Vytautas............  100
1432. Rojų Petro ir Onos

(Arelienėsj.atm.................  100
1433. Arelis Algirdas ........ .•.....  100
1434. Malis-Mališauskas

Janina..... '......................... 100
1435. Malis-Mališauskas

Petras................................  100
1436. Mikšys Ona .......................  100
1437. Mikšys Valteris ...............  100
1438. Makausko Igno atm..........  100
1439. Pabedinskas Arūnas....... 100
PRADINIAI ĮNAŠAI

Timukas Feliksas ........$ 25
Meškausko M. atm..............  15
Vindašienės Elenos atm. .. 50

ĮNAŠUS PAPILDĖ
25. Januškos Petro 

atm....................... iki $ 640
53. Tadarauskas Juozas, 

prel...... „......................  500
70. KLB Londono apylinkė ... 700
73. Kojelaičiai Aleksas ir

Teodora........................  70,100
113. Rimšaitė Jadvyga, dr........ 700
133. Gaida Pranas, prel............ 200
143. Kuzmas Stasys ir

Genovaitė ......................  2,100
147. Lazdutis Motiejus ...........  600
153. Kantautai Adomas ir 

Filomena .............  25,000

IR KITUS EUROPOS MIESTUS
4. Liepos 6-20
5. Liepos 13-27
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Advokatas VIKTORAS E. RUDINSKAS, 
B.C.L., LLB., M.B.A.

Ontario ir Kvebeko teisininkų organizacijų narys, pradėjo dirbti 
firmoje advokatų Anderson, Sinclair, Walters, Shaw a. Mooney.

Barristers and Solicitors. Patent a. Trade Mark Agents

Mississauga:
Suite 200, Plaza One,
2000 Argentina Road, Mississauga, 
Ontario, L5N 1P7, 
821-8522

06-960168

Advokatė 
JOANA E. KURAS, llb.

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

180. Bersėnaitė Zita..............  300
354. Vitkūnas Jonas.............  3,400
359. Skrebutėnas Vaclovas .. 5,200
362. Skrebutėnienė Julija ... 5,200
380. Treigienė S......................... 854
388. Butkus Jonas ir

Paulina .............................. 700
455. Rimšų Prano ir

Kamilės atm....................... 700
504. Pacevičius Algis, adv....... 700
524. Klypo Juliaus atm............. 160
537. Stalioraičio Juozo atm.....  800
541. Ališauskas Juozas ir

Kotryna.............................  200
596. Čepo Stasio atm.................  955
766. Toronto Lietuvių 

namai .....................  7,990
790. Gaputytė Monika .............  800
792. Mirskio Antano test, 

palikimas .................  967
794. Zatorskis Edvardas ir

Sofija............................... 9,100
845. Dambaras Jonas ..............  400
908. Raudys P. K.................. iki 300
946. Mitalo Adolfo atm............. 600
947. Radzevičiūtė-MitalienėL. 600
1030. Bernotai Elena ir

Pranas.............. .............. 2,900
1040. Domeikos Juozo atm.

ir Stefanija........................ 365
1086. Vilčinskas Kazys ir

Birutė ................................ 200
1138. Noreikos Felikso atm....... 400
1195. Bražiūnas Petras.............  750
1220. Sagevičius Adolfas .........  200
1273. Gailius N............................. 200
1303. Ralio D. tęs. palikimas

........................................ 35,000
1305. Sniečkaus Viktoro vet.dr.

atm. ..............................  325
1340. Vaitkienė Marija ....... L’... 26b
1373. Kratauskienės D. atm. .. 1,200

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. LLB, 

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”

arba angliškai

Mieli Kanados lietuvių fondo na
riai, džiaugiamės jūsų dosnumu 
sidabrinės Fondo sukakties minė
jimo iškilme, kurioje buvo suau
kota beveik $10,000. Tai puikus 
liudijimas dalyvavusių ryžto Lie
tuvą ir išeivijos lietuvybę išlai
kyti.

Leiskite priminti visiems, pa- 
keitusiems gyvenamas vietas - 
adresus: praneškite KL Fondui, 
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. 
M6P 1A6. KLF

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

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

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

(prie Lietuvių namų)

Priiima pacientus pagal 
susitarimą

Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius" l-me aukšte.

Juozas (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pa r da vimo atsto va s 

patarnauja lietuvių kalba 

Nemokamas namų įvertinimas

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

RF/UBK 
west realty inc., realtor 

independent member broker

A’l’V' \^/ 6) /A) fl) Ufa ALL THE______

■ IN THE KtsaS 
WORLD” 

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas) 

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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

TA T) t? Q TT T? R insurance &J\ rjjjfl IjIA 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” biurn

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

Patarnavimas — greitas ir tikslus!

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

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

D R Al ŪDA — INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(41 6) 533-1 1 21
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’I TORONTO MONTREAL
Anapilio žinios

— Bendrose Kūčiose Anapilio 
salėje dalyvavo 240 asmeny. Pro
gramai vadovavo V. Balčiūnas, 
giesmių giedojimui — sol. S. Žie- 
melytė, akompanuojama muz. J. 
Govėdo, Kalėdų senelio pareigas 
atliko V. Paliulis, valgius pa
ruošė J. Bubulienė. Salė buvo 
gražiai papuošta kalėdiniais sim
boliais. Visi dalyviai dėkingi 
parapijos tarybai ir talkininkams 
už tokį šventišką renginį.

— Naujų metų sutikime Anapi
lio salėje dalyvavo 470 asmenų. 
Valgius paruošė J. Bubulienė. 
Rengė parapijos tarybos admi
nistracinė sekcija, pasirūpinusi 
ir gražiu salės papuošimu.

— Anapilio sodybos korpora
cija ir toliau priima paskolas 
iš lietuvių muziejaus statybai. 
Moka 9% metinių palūkanų. Kreip
tis į kleboną.

— Kanados lietuvių kultūros 
muziejaus statybai paaukojo: 
$5,442 J. Sederavičius; $1000 — 
A. A. Naruševičiai; $100 — K. Ga- 
putis.

— Paaukojo: Motinos Teresės 
labdarai $25 — V. Dalindienė; 
lietuvių kapinėms: $200 — V. Pla- 
čiakienė (a.a. P. ir E. Jurašūnų 
atm.); $100 — J. Pacevičienė (a.a. 
dr. St. Pacevičiaus atm.); $50 — 
C. M. Daukai; religinei Lietuvos 
šalpai: $50 — P. E. Ališauskai, 
M. K. Ramonai; parapijai: $450 — 
dr. A. Josiukas; $300 — J. J. Zen- 
kevičiai, A. Aulinskas, B. Kaz
lauskaitė, J. Valiukienė; $200 — 
dr. M. Uleckienė, dr. A. S. Pace- 
vičiai, C. M. Daukai; $150 — V. Ma
tulevičius, kun. K. Kaknevičius; 
$103 — M. A. Vaišvilos; $100 — J. C. 
Waitschat, A. S. Kalūzos, H. P. Ste
ponaičiai, V. Morkūnas, S. Griga
liūnas, V. Žemeckas, S. Sinkienė, 
J. Pacevičienė (a.a. dr. S. Pacevi
čiaus atm.), D. V. Paškai, A. Sage- 
vičius, E. Girėnienė, dr. A. M. Kiš
kiai, V. K. Ottai, B. Kišonas, dr. 
A. Lingytė; $55 — J. Liutkienė; 
$50 — J. K. Povilaičiai, dr. M. D. 
Valadkos, J. Lukošiūnas, O. De- 
mentavičienė, M. Norkienė, A. G. 
Sprainaičiai, O. J. Kirvaičiai, K. 
J. Rugiai, V. S. Aušrotai, J. Bud- 
reika.

— A. a. Monika Žėkienė mirė 
sausio 4 d. Laidojama sausio 7, ket
virtadienį, 10 v.r., iš Lietuvos kan
kinių šventovės lietuvių kapinėse.

— Mišios sausio 10, sekmadienį, 
930 v.r. — už a.a. Vincentą Vait
kevičienę, 11 v.r. — už parapiją.

Išganytojo parapijos žinios
— Sausio mėnesį bus laikomos 

pamaldos kiekvieną sekmadienį 
11.15 v.r.

— Parapijos tarybos posėdis — 
sausio 6 d., 7.30 v.v., parapijos 
salėje.

— Moterų draugijos susirinki
mas — sausio 10 d. po pamaldų 
parapijos salėje.

— Parapijos choras renkasi pir
madieniais, 7.30 v.v., parapijos 
salėje.

— Sausio 31 d. po pamaldų — vi
suotinis metinis parapijos susi
rinkimas šventykloje.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje da

lyvavo 300 asmenų. Svečių kny
goje pasirašė: J. A. Bataičiai iš 
Sudburio, G. Hopkins iš Halifak- 
so, J. Hopkins iš Barrington Gar
dens, N. S., M. Hildebrand iš Ha
miltono, B.C. Bugenings iš 
Schwartzwaldo, V. Vokietija.

— LN valdybos posėdis — sau
sio 7 d., 7.30 v.v.

— Kūčių vakarienėje dalyvavo 
200 asmenų, N. metų sutikime — 
300.

— Dar yra bilietų į Medžiotojų 
ir žūklautojų klubo tradicinį 
balių sausio 16 d. Bilietai gau
nami LN sekmadienio popietėse. 
Vakarais skambinti J. V. Šimkui 
231-9425.

— Sausio 3 d. įvyko metinis LN 
kultūrinės komisijos posėdis. 
Aptarta ateities veikla, poezijos 
ir muzikos vakaras vasario 21 d., 
dalyvaujant poetui H. Nagiui.

— Sausio 10, sekmadienį, 3.30 
v.p.p. — dr. J. Ulecko paskaita: 
“Artritis — sąnarių liga”.

— Užgavėnių karnavalas — vasa
rio 13 d. Organizacijos, dalyvau
jančios karnavale, prašomos at
siųsti atstovus į posėdį LN sau
sio 17, sekmadienį, 2 v.p.p.

— LN valdyba dėkoja Marijai 
Andriulevičienei už $1,000 auką 
Lietuvių slaugos namams. Šiuo 
metu fonde yra $2,740.

“Gintaro” ansamblis 1987 
m. lapkričio 20-22 d.d. labai 
sėkmingai dalyvavo Wiskon- 
sino tautinių grupių festi
valyje Milvokės mieste. Festi
valio reikalų vedėjas atsiun
tė “Gintaro” vadovams padė
kos laišką, kuriame išreiškia 
savo pasigėrėjimą gintarie- 
čių menu. Esą 1986 m. visus 
žavėjo Kinijos akrobatai ir 
opera, o šiemet (1987) — gin- 
tariečiai. “Jūsų pasirodymas 
specialioje programoje buvo 
tikrai pasigėrėtinas ištver
mingumo ir grožio atžvilgiu”.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį per vi

sas Mišias pamokslus sakė kun. 
Edis Putrimas, grįžęs iš Romos 
Kalėdų atostogom, kurių metų 
skaitė paskaitas ateitininkams 
žiemos kursuose Dainavoje.

— Susituokė Viktoras Slapšys 
su Mary P. Arthurs.

— Gruodžio 22 d. palaidota a.a. 
Magdalena Seliokienė, 88 m.

— Mėnesinis tretininkų susi
rinkimas ir Mišios — šį ketvirta
dienį. Mišios šventovėje 10 v.r., 
o po Mišių susirinkimas Parodų 
salėje.

— Salės nuomojimas 1989 m. iki 
galo vasario mėnesio rezervuo
jamas tik lietuviams.

— Šv. Rašto seminaras po šven
čių vėl prasidės sausio 6 d., 7.30 
v. v., šventovėje.

— Marijos metų proga mūsų pa
rapija organizuoja kelionę j Šv. 
Žemę gegužės 21 — birželio 4 d.d. 
Kelionės reikalus tvarko ir pats 
kelionėje dalyvaus kun. Gregory 
Botte, OFM. Prie kelionės galės 
prisijungti montrealiečiai ir niu
jorkiečiai. Registruotis įmokant 
$200 užstato ir $80 kelionės drau- 
dos. Registracija baigsis vasario 
pabaigoje.

— Parapijai aukojo: $1,550 — 
inž. E. Čuplinskas (iš savo darbo 
bendrovės); $1,100 A. U. Kartavi- 
čiai; $552 — latviai katalikai; $500
— E. J. Sičiūnai; $400 — B. Kaz
lauskas; $300 — H. V. Gumauskai; 
$250 — T. V. Gražuliai, V. M. Vait
kevičiai; $200 — V. B. Biretos, V. 
N. Tamulaičiai, A. V. Balniai, S. 
Tumosienė, V. Kulikauskas, J. Ja- 
nušas, S. V. Liuimos, A. M. Statu- 
levičiai; $180 — A. R. Rygeliai; 
$150 — A. Kantvydas, E. Žolpis, H. 
S. Butkevičiai, dr. R. A. Karkos; 
Religinei šalpai: $200 — K. D. Man- 
glicai; $100 — Rožinio dr-ja; $50
— S. O. Gotšeldai, B. Mackevičius; 
“LKB kronikai: $100 — St. Povi- 
lenskis; vargonų vajui: $500 — P. 
J. Dovidaičiai, L. G. Matukai; $250
— V. T. Gražuliai; $100 — E. A., p. 
Karauskas; $75 — T. B. Stanuliai; 
$50 — A. D. Bražiai, J. O. Gatavec- 
kai, E. A. Šelmiai, A. Bliūdžius, 
R. L. S. Kuliavai, O. R. Berentai, 
Rošinio dr-ja; Šv. Kazimiero kole
gijai Romoje: $100 — Rožinio dr-ja.

— Mišios sausio 10, sekmadienį,
8.30 v.r. — už Baršaičių, Pliori- 
šių ir Išganaičių šeimų mirusius, 
9.20 v.r. — už a.a. Mykolą Dervi
nį, 10.15 v.r. — už a.a. Vincą ir 
Anelę Dagius, Antaną Baltrušaitį,
11.30 v.r. — už parapiją, 7 v.v. — 
už Mariją Enzinienę.

“Tėviškės žiburių” darbuo
tojai Kalėdų švenčių ir Nau
jų metų proga gavo daug svei
kinimų iš skaitytojų. Visiems 
reiškiame nuoširdžią padėką, 
linkėdami didžiai sėkmingų 
metų.

Ontario vyriausybės skelbi
mus “TŽ” gauna per jos pasi
rinktą skelbimų agentūrą, kuri 
turi savo vertėjus. Lietuviški 
vertimai yra pilni kalbinių 
klaidų. Už tuos vertimus “TŽ” 
redakcija nėra atsakinga.

Dainos vieneto “Sutartinė” 
koncertas rengiamas sausio 
24, sekmadienį, 3.30 v.p.p., To
ronto Lietuvių namų didžio
joje salėje. Šis vienetas, da
lyvavęs Pasaulio lietuvių jau
nimo kongrese Australijoje ir 
ten koncertavęs įvairiose vie
tovėse, pateiks naujausią savo 
repertuarą, paruoštą Australi
jos lietuviams, ir papasakos 
savo kelionės įspūdžius. Pel
nas skiriamas naujai magneto
foninei juostelei išleisti. Pa
staroji taikoma jaunimui ir 
vaikams. “Sutartinės” vadovė
— Nijolė Benotienė, narės — 
Daina Gurklytė, Zita Gurklytė, 
Dana Pargauskaitė.

Kanados tautybių meno kon
ferenciją (Folk Arts Confe
rence) 1988 m. kovo 4-6 d.d. 
Winnipege rengia daugiakul- 
tūrių reikalų ministeris Da
vid Crombie. Organizaciniais 
konferencijos reikalais rūpi
nasi valstybės sekretoriato 
daugiakultūris įkyrius. Posė
džiai vyks “Holiday Inn”. Kon
ferencijos pirmininku pa
kviestas rašytojas Mavor 
Moore. Numatoma sukviesti 
300 dalyvių iš visos Kanados. 
Telefonai informacijai: Mavor 
Moore (604) 222-2502 arba Mi
chelle d’Auray (613) 238-3561. 
Lietuviai turėtų susidomėti 
dalyvavimu šioje konferenci
joje.

Į kalėdinį “TŽ” numerį ne
pateko pavėluotai gautas šis 
sveikinimas: “Antanina ir inž. 
Pranas Urbučiai sveikina ir 
linki linksmiausių bei gražiau
sių šv. Kalėdų ir laimingų, 
ramių naujų metų visiems gi
minėms, draugams ir bičiu
liams. Vietoje sezoninių kor
telių rašymo aukojame “Tėviš
kės žiburiams”.

įėjimas nemokamas. Rengia - LN kultūrinės veiklos komisija

Medžiotojų ir žūklautojų klubas “TAURAS 

maloniai kviečia į TRADICINĮ METINĮ

1988 m. sausio 10, sekmadienį, 3.30 v.p.p., Toronto Lietuvių namuose 

dr. J. Uleckas

skaitys paskaitą tema: 
“ARTRITIS - SĄNARIŲ LIGA ”,

Paskaitoje bus aiškinama ligos priežastys, pasekmės, priežiūra ir gydymas.

BALIU
Programoje: “ATŽALYNAS” Įėjimas $17.50. Stirnienos 
vakarienė su vynu. Šokiams gros “Les and the Music Masters”. 
Pakvietimai gaunami Lietuvių namų popietėse pas J. Šimkų 231-9425, 
pas klubo narius ir prie įėjimo. Rengėjai

ŠIAIS METAIS TAUPYKITE 
“PARAMOJE”

Nuo š. m. sausio 1 d. “Parama” įvedė 3 grupių taupymo 
planą. “Parama” mokės palūkanas už kiekvieną dieną 
ir įrašys kas mėnesį į jūsų sąskaitą pagal indėlių dydį:

Ligi 3.000 dol. mokės 53/4% met. pal.
Virš 3.000 ligi 10.000 dol. — 7% met. pal.
Virš 10.000 dol. 71/4% met. pal.

Todėl neišsklaidykite savo santaupų, (neškite jas į “Parama”, kuri moka aukš
tesnes palūkanas.

Nuo sausio 1 d. Pensijų taupymo plano (RRSP) sąskaita už eilinę taupymo 
s-tą (kur pinigus galima kada nori išimti) mokės 8% metinių palūkanų. Kas norės, 
galės pirkti garantuotus taupymo lakštus (GIC) (kur pinigai turi išbūti sutartą laiką). 
Už šiuos lakštus “Parama” mokės: 1 metų- 91/4%, 2 metų- 91/2%, 3 metų 10%.

>
“Paramos" valdyba

VLIKo sveikinimas gautas 
pavėluotai — negalėjo patekti 
į kalėdinį numerį. Jame sako
ma: “Praėjusieji metai savo 
įvykiais ir pasireiškimais 
okup. Lietuvoje ir svetur iš
kalbiai byloja pasauliui 
apie lietuvių tautos valią 
ir ryžtą būti laisvais ir ne
priklausomais. (...) Nauji 
įvykiai reikalauja visų mūsų 
pasiryžimo bei pasišventimo 
ir toliau siekti Lietuvos su
vereninių teisių atstatymo. 
Tad su viltimi visi junkimės, 
kas darbu, raštu, žodžiu ar 
auka į šią šventą laisvės kovą”.

Telefonu gauta žinia Iš De
troito, kad 1987 m. gruodžio 31 
d. Floridoje širdies priepuolio 
ištiktas mirė a.a. Algimantas 
Astašaitis, ilgametis “TŽ” 
bendradarbis, pasirašinėjęs 
savo straipsnius Al. Gimantu. 
Pastaraisiais metais buvo pasi
traukęs iš spaudos darbų, bet 
ją nuolat sekė bei rūpinosi jos 
gerove.

Vasario 16 gimnazijai paau
kojo: $1,000 — dr. M. Arštikai- 
tytė-Uleckienė; $1,000 — Prisi
kėlimo par. kredito kooperaty
vas; $500 — dr. M. Ramūnienė 
(iš Otavos); $60 — R. Žiogarys; 
$20 — K. Gaputis. Dėkojame 
aukotojams savos gimnazijos 
išlaikymui bei apdegusios pi
lies atstatymui ir laukiame 
daugiau tokių aukų. Aukas 
siųsti Kanados Lietuvių Bend
ruomenei, 1011 College St., 
Toronto, Ont. M6H 1A8. Čekius 
rašyti: Lithuanian Canadian 
Community ir pažymėti, kad 
tai auka Vasario 16 gimnazi
jai. Galima siųsti aukas ir 
Toronto lietuvių kred. koope
ratyvams, čekius išrašant Va
sario 16 gimnazijai.

L. Tamošauskas,
KLB švietimo k-jos narys

KLB Sudburio apylinkės val
dyba, remianti lietuvišką spau
dą, atsiuntė “Tėviškės žibu
riams” $20 auką.

“Bridges” 1987 m. 11 nr. pir
mame puslapyje įdėjo nuo
trauką ekspedicijos, užkopu
sios ant Kilimandžaro kalno 
viršūnės. Jos priekyje su Lie
tuvos vėliava stovi torontiš
kis Auksuolis Valiūnas. “Brid
ges” yra Amerikos lietuvių 
laikraštis, leidžiamas anglų 
kalba. Jo leidėjas — JAV Lie
tuvių Bendruomenė.

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

Toronto lietuvių kredito 
kooperatyvui “Parama”

reikalinga tarnautoja 
arba tarnautojas.

(Dalinei tarnybai — part-time). 
Pirmenybė kalbantiems lietuviškai ir angliškai. 
Kreiptis į vedėją telefonu 532-1149.

1988 METŲ KELIONĖS | LIETUVĄ IŠ MONTREALIO
10 dienų Lietuvoje
gegužės 13-27 d.d. —$1900.00
15 dienų Lietuvoje
birželio 24 - liepos 11 d.d. — $2460.00
Smulkesnių informacijų kreiptis:
L. Stankevičius, 1053 Cr. Albanel, Duvernay, Laval, Que.
Canada H7G 4K7. Tel. (514) 669-8834.

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdyba, pirminin
kaujama inž. V. Kamanto, įver
tindama “TŽ” paslaugas bend
ruomeninei veiklai, atsiuntė 
$100 auką laikraščiui paremti.

Advokatas Viktoras E. Ru- 
dinskas yra persikėlęs iš 
Montrealio į Torontą ir pradė
jęs dirbti vietinėje advokatų 
firmoje (žiūr. skelbimą 9 psl.).

Pagerbdama a. a. dr. Alę Pace- 
vičiūtę-Klimienę, E. Galiaus- 
kienė paaukojo “Tėviškės ži
buriams” $20.

A. a. Juozo Inkrato atmini
mui paaukojo “Tėviškės žibu
riams”: $20 — E. Dirsienė, Pr. 
ir Z. Sakalai, A. P. Styros, J. 
Z. Rickai, M. ir O. Krivinskai, 
A. ir S. Jankauskai; $10 — J. 
Adomauskai.

A. a. dr. Stasio Pacevičiaus 
mirties metinių proga jo žmo
na Janina Pacevičienė paau
kojo “Tėviškės žiburiams” 
$100, sūnus advokatas Algis 
Pacevičius — taip pat $100. 
Velionis buvo ne tik “TŽ” skai
tytojas, bet ir dosnus rėmė
jas. Jo šeima tęsia šią gražią 
tradiciją.

A. a. Antanui Dirsei, miru
siam Floridoje, atminti bei 
pagerbti vietoje gėlių paau
kojo “Tėviškės žiburiams”: 
$20 — Aldona Čerškienė, Ire
na ir Andrius Čerškai, Rūta 
ir Vytas Valaičiai; $10 — H. 
Kairienė.

A. a. Bronė Vasiliauskienė, 
60 m., mirė 1987 m. gruodžio 
24 d. Šv. Juozapo ligoninėje. 
Palaidota gruodžio 29 d. Park
lawn kapinėse šalia anksčiau 
mirusio savo vyro. Velionė yra 
kilusi nuo Zarasų. Jos liūdi 
brolis Toronte ir kiti artimieji.

1988 m. 
.sausio 16, 
šeštadienį, 
6 v.v., 
Toronto 
Lietuvių 
namuose, 
(1573 Bloor St.W.)

Močiutei a. a. Olgai Murni- 
kienei mirus jos atminimui 
Andrius Gaputis iš Montrealio 
paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $25.

“The Sunday Sun” dienraštis 
1987. XI. 8 išspausdino G. In- 
trator straipsnį “Gulago kali
nio sielvarto poezija”. Pradžio
je cituojamas Gintauto Ieš
manto eilėraštis (1987. IV. 10) 
“Triptikas” ir toliau rašoma 
apie autoriaus persekiojimą 
bei kalinimą. Gale nurodytas 
adresas: USSR, Komi ASSR, 
169715, Vuktylski r-n, pos. 
Pidcherye, ui. Sovietskaya, 
olshchezhitive No. 1. Žmonos 
adresas: lešmantienė Marija, 
USSR, Lithuanian SSR, 232000 
Vilnius, Švyturio 36, kv. 8. Mi
nėto dienraščio skaitytojai 
prašomi rašyti laiškus Sov. 
Sąjungos ambasadoriui, pra
šant pasirūpinti G. Iešmanto 
išlaisvinimu. Adresas: His 
Excellency Alexei A. Radio
nov, 285 Charlotte St., Ottawa 
KIN 8L5.

Ateiviai Ontario provinci
joje turi sunkumų su savo pro
fesinės specialybės pažymėji
mais gautais savo kraštuose. 
Provincinė vyriausybė yra su
dariusi specialią komisiją tam 
reikalui ištirti ir prašo paski
rus asmenis bei suinteresuo
tas organizacijas įteikti komi
sijai savo pastabas ir pasiūly
mus iki 1988 m. vasario 15 d. 
šiuo adresu: Task Force on Ac
cess to Professions and Trades 
in Ontario, 180 Dundas St. W., 
22nd Floor, Toronto, Ont. M5G 

Z8.

PARDUODAMI nauji autentiški 
tautiniai drabužiai, gintaro karo
liai ir juosta. Skambinti tel. 663- 
8388 Toronte.

“Neringos” skaučių tunto nau
ją vadovybę sudaro: tuntininkė 
Silvija/ Leckman-Žurkevičiūtė, 
adjutante Vilija Lukoševičiūtė, 
iždininkė Kristina Piečaitienė, 
skaųtininkių vadė Audra Žurke- 
vič/ūtė, skaučių vadovės — Kris
ta/ Ottaitė ir Valė Valiulytė, 
paukštyčių — Rūta Leblanc-Žur-
kevičiūtė ir Silvija Vazalins- 
k litė, liepsnelių ir giliukų — 
R ma ir Ginta Piečaitienės.

Pilies Bulota yra Montrealio 
“C eležinio vilko” skautų tunto 
vilkiukų draugininkas. Ankstes
nis pranešimas nebuvo tikslus. 
Kiin. Juozas Aranauskas yra 
abiejų tuntų kapelionas.

skautų ir skaučių rengtose kū
čiose 1987 m. gruodžio 17 d. AV 
parapijos salėje susirinko apie 
60 įyairiaus laipsnio skautų ir 
skaučių bei keletas svečių. Pra
džioje įvyko bendra sueiga, ku
rios metu buvo paskelbtos abiejų 
tuntų (naujos vadovybės. Taip pat 
kai kurie buvo pakelti į aukštes
nius laipsnius ir pagerbti įvai
riais žymenimis. Romas Otto, jn., 
buvo perkeltas į Dr. Jono Basana
vičiaus įvyčių būrelį, o jo tėvelis 
Romas Įgavo skautininko laipsnį. 
Rima irj Ginta Piečaitienės pakel
tos į paskautininkes. Juozas Pie- 
čaitis liuvo apdovanotas Lelijos 
ordinu,! kapelionas kun. J. Ara
nauskas gavo “Už nuopelnus” or
diną st| rėmėjo kaspinu. “Vėlia
vos” žymeniu buvo papuošti And-

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8 
Tel. 766-5827; 766-5830

Skyriai: 3907A Rosemont Blvd, ir Šv. Kazimiero parapija
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

AKTYVAS - virš $23,000,000 REZERVAS - virš $750,000.
MOKA UŽ:

Certifikatus ..............
Term, indėlius:

.... 9 % Taupymo-special................
Taupymo - su gyv. dr............

5’/4%
5 %

1 metų ..............
180 d. -364 d. ...

.... 81/4%

.... 71/4%
Taupymo-kasdienines....... 43/4%

120d. - 179d. ... .... 7 % Einamos sąsk........................ 41/z%
60 d. - 119 d. ... .... 63/4% RRIF-RRSP-term............. 91/4%
30 d. - 59 d..........61/2% RRIF - RRSP - taup..............6’/4%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 101/z%, asmenines - nuo 103/4%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve Rosemont Šv. Kazimiero par.

Pirm., antr., treč. 9.00-3.00 --------- ---------
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 4.00-8.00 ---------
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00-6.00 ---------
Sekmadieniais 10.30-12.30 --------- 10.30-12.30

Dienraščiai “The Globe a. 
Mail” ir “The Toronto Star” 
1987.XII.18 išspausdino ilgoką 
informaciją apie šešių nuomi
ninkų bylą su namų savininke 
J. Gaigaliene ir teisėjo spren
dimą nuomininkų naudai. Pa
starieji turėtų gauti iš savinin
kės kompensacija iki $11.000 
už nepakankamą namų prie
žiūrą. Ar byla tuo pasibaigs, 
nerašoma. Savininkė turi savo 
argumentus, nepalankius nuo
mininkams.

“Radio Canada Internatio
nal” trumpomis bangomis 
transliuoja savo programą 
devyniomis kalbomis į dauge
lį kraštų ir pasiekia 16 mili
jonų klausytojų. Daugiausia 
jų yra Rytų ir Vidurio Euro
poje, būtent 71%. Deja, Balti
jos kraštams programos nė
ra. Yra tiktai programos ru
sų, ukrainiečių, lenkų ir vo
kiečių kalbomis. Adresas: Ra
dio Canada International, P. O. 
Box/ C. P. 600, Montreal, Que. 
H3C 3A8.

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.

rius Dasys, Paulius Murauskas, 
Aras ir Danius Piečaičiai, Jonas 
Valiulis. Sueiga baigta Tautos 
himnu.

Visiems susėdus prie stalų, 
abu tuntininkai — Rima Piečai
tienė ir Petras Drešeris vadova
vo Kūčių programai. Pirmiausia 
visų buvo sugiedota keletas ka-
lėdinių giesmių. Liepsnelės, gi
liukai, paukštytės ir vilkiukai
čia pat papuošė, kalėdinę eglutę 
savo padarytais papuošalais. Kun. 
J. Aranauskas,, trumpa kalba ir 
malda pradėjo plotkelių laužy
mą. Vaišės, /aišku, susidėjo iš 
tradicinių Kilčių valgių. Į pabai
gą atvykęs Kalėdų senelis apdo
vanojo visūs — ir mažuosius, ir 
vyresnius. /Kūčios baigtos tradi
cine skautų malda “Ateina naktis”.

Į Jaunimo kongresą Australi
joje išvVko dvylika Montrealio 
jaunuolių. Trys iš jų oficialios 
atstovės:' Marija Adamonytė, Ži
vilė Jurkutė ir Vilija Lukoševi
čiūtė. F rie jų prisidėjo Gabija 
Bendžiūtė, Kris Bernotas, Diana 
ir Rein >r (sesuo ir brolis) Gen-
teman, Dalia Lukauskaitė, Monika
Ruffo, I ičardas Rutkauskas, Valė
Valiulytė ir Jonas Valiulis.

“Air Canada” streikas išskridi
mui sudarė daug nepatogumų. 
Bet grįš\turbūt laiku — sausio 10 
d. Tiesa,Nteli montrealiečiai dar
užtruks ilgiau, nes nori nuodug
niau apžvelgti, kaip atrodo kita 
Žemės pusė. B.S.

PARDUODAMI geros rūšies odi
niai šilti batai žemesne kaina. To
kių batų šiuo metu krautuvėse nega
lima gauti. Skambinti tel. 534-6803 
Toronte.

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

NAUJAS 1988 METŲ KNYGOS FOR
MOS KALENDORIUS, 204 psl., jau 
išėjo iš spaudos. Jame rasite įvai
rių pasiskaitymų, juokų, sveikatos 
patarimų, šeimininkėms virimo 
patarimų ir daug kitų dalykų. Siun
čiame už auką, skirtą Prisikėlimo 
parapijai Toronte. Užsakyti šiuo 
adresu: S. Prakapas, 49 Norseman 
St., Toronto, Ont. M8Z 2P7.

“AUDRA TRAVEL” praneša, kad 
kiekvieną penktadienį (vasaros me
tu pirmadienį ir penktadienį) kur
suoja “Audros” autobusas ruožu 
Torontas-Montrealis. Išvyksta iš 
Toronto 9 v.r. nuo “Audra Travel”, 
2100 Bloor St.W., atvyksta į (Mira
bel) Montreal) 15 v. Išvyksta iš (Mi
rabel) Montrealio 16.30 v., atvyksta 
į Torontą 22.30 v. prie “Audra Tra
vel” 2100 Bloor St.W. Kaina asme
niui į vieną pusę - $69 kan., į abi 
puses - $129. Priemoka už bagažą - 
$10 (už vieną). Užsisakykite iš anks
to tel. 416-769-2500. Vietos ribotos.

“Audra Travel“


